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VOORWOORD  

 
2017 is het jaar waar wij koningin Máxima hebben mogen ontmoeten. Op Internationale Vrouwendag heeft zij 
onze e-trainingen gelanceerd en door haar aanwezigheid ook veel aandacht gegenereerd voor de positie van 
alleenstaande moeders. Het was echt een fantastische dag! 
 
De spin-off die is ontstaan naar aanleiding van deze dag was echt overweldigend. Maar het meest mooie was 
de erkenning die veel alleenstaande moeders voelden door deze dag. Dat heeft hen, stichting Single 
SuperMom en mij persoonlijk echt heel veel goeds gedaan. 
 
Met de e-trainingen zijn we door het land getrokken. De e-trainingen vormen een welkome aanvulling op ons 
aanbod doordat ze niet tijd- en plaatsgebonden kunnen worden gevolgd. Ideaal voor onze doelgroep die vaak 
aan huis gebonden is. Door heel Nederland zijn er nieuwe netwerken opgezet, in samenwerking met diverse 
gemeenten, partners van de sociale kaart en veel (nieuwe) Single SuperMom ambassadeurs. Dit zijn 
alleenstaande moeders uit ons netwerk die zich vrijwillig inzetten voor de stichting. Zonder hen is er geen Single 
SuperMom, wij zijn alle ambassadeurs zeer dankbaar.  
 
Door het organiseren van bijeenkomsten hebben veel nieuwe moeders elkaar leren kennen en hun netwerk 
weten uit te breiden of verstevigen (dé basis van onze aanpak; een goed netwerk is onontbeerlijk voor iedere 
alleenstaande moeder). Tijdens deze bijeenkomsten hebben we veel workshops aangeboden gericht op het 
verhogen van de zelfredzaamheid en live support geboden op de e-trainingen. 
 
Tot slot hebben we in Den Haag een mooie pilot mogen draaien voor onder andere uitkeringsgerechtigde. In 
Amsterdam en Almere hebben wij een heel mooi traject mogen uitvoeren waar we (jonge) alleenstaande 
moeders intensief hebben begeleid richting maatschappelijke activering, werk, ondernemerschap en versterking 
van hun netwerk dankzij de steun van zowel de gemeente als fondsen. En we hebben een Single 
SuperMomhuis in Den Haag geopend.  
 
Kortom, een heel druk jaar, vol ontwikkelingen en mooie ontmoetingen waar ik erg trots op ben!  
 
 
 
 

Eva Yoo Ri Brussaard 
Single SuperMom 
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1. SINGLE SUPERMOM 

 
Stichting Single SuperMom is opgericht in 2008 en richt zich op de groeiende groep eenoudergezinnen in 
Nederland. De hoofdvestiging van Single SuperMom is in Amsterdam, maar daarnaast hebben wij ook een 
SuperMomhuis in Den Haag. 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. Met een dagelijks direct bereik op social media van ruim 38.000 vrouwen en 
een 4-wekelijkse betrokkenheid binnen de besloten groep (met ruim 3.150 vrouwen) van 95.000 activiteiten is 
SSM het grootste landelijke (online) netwerk voor alleenstaande moeders.  

 
Op dit moment zijn er meer dan 555.000 eenoudergezinnen in Nederland. Verreweg de meerderheid is een 
moedergezin. Uit 1onderzoek blijkt dat meer dan 50 procent van deze gezinnen zich financieel uitstekend redt. 
En dat een kwart van deze gezinnen in de bijstand (€ 942,51 per maand) zit. Een grote groep van deze 
moeders is laagopgeleid en/of2 niet-economisch zelfstandig.3 De economische kwetsbaarheid is groter bij niet-
westerse vrouwen dan autochtone vrouwen. Het zijn relatief dus vaak kinderen van niet-westerse herkomst die 
leven in een huishouden met een laag inkomen. En uit 4onderzoek blijkt dat lagere ontwikkelingskansen  
van kinderen uit eenoudergezinnen vooral komen door een ongunstige financiële situatie van een deel van deze 
gezinnen. 
 
SSM richt zich op alle alleenstaande moeders in Nederland. De ervaring leert dat vooral moeders die tijdelijk of 
al langere tijd economisch en/of 5mentaal niet zelfredzaam zijn zich aansluiten bij het netwerk van SSM. Het 
netwerk trekt ook veel 6alleenstaande moeders met uitsluitend minderjarige kinderen aan.  Ook is zichtbaar dat 
een aanzienlijk deel van de doelgroep 7recentelijk alleenstaand is geworden.  

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. 

  

                                                      
1 Emancipatiemonitor 2016 
2 Minder verdienen dan 942,51 euro per maand 
3 Distelbrink, Marjolein, Beter samenwerken rond alleenstaande moeders (2012) 
4 Eenoudergezinnen/ Nederlands Jeugdinstituut (2014) 
5 Bij een eenoudergezin dat door scheiding ontstaat, speelt verdriet om het uiteenvallen van het gezin een grote rol. Gedachten over wie de oorzaak is 
van de scheiding en wie er achterblijft met de gevolgen, roepen gevoelens van boosheid en schuld op. Vaak valt een deel van het sociaal netwerk van 
het gezin weg en wordt er door de ene ouder moeizaam, negatief of helemaal niet gesproken over de andere ouder. (Eenoudergezinnen, Nederlands 
JeugdInstituutt (2014) 
6 Eenoudergezinnen met uitsluitend minderjarige kinderen verkeren vaak langdurig in een weinig rooskleurige inkomenspositie: 8 procent van hen had in 2016 al minstens 
vier jaar achtereen een laag inkomen. (Armoede en Sociale Uitsluiting (2018)) 
7 Korter dan drie tot zes maanden geleden 
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2. HET BESTUUR   

  

Het bestuur van Single SuperMom bestaat uit:    

 
  

           

  

            Martin Levie              Harry Helwegen   Marcia Engel 
  Voorzitter              Penningmeester               Secretaris 
 
 
 

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.  
In 2017 zijn er enkele wijzigingen geweest in het bestuur. Oud-bestuursvoorzitter, en oprichtster van SSM, 
Eva Yoo Ri Brussaard is halverwege 2017 teruggetreden als voorzitter en nu werkzaam als projectcoördinator.  
 
Martin Levie is de nieuwe voorzitter, hij is reeds jarenlang bekend met de stichting en is toegetreden tot het 
bestuur om vanuit maatschappelijke betrokkenheid een actievere bijdrage te kunnen leveren. Hij is een ervaren 
zakenman en tandarts.  
Marcia Engel is sinds april 2017 toegetreden tot het bestuur. Zij is ervaringsdeskundige en heeft zelf ook een 
stichting (Plan Angel, gericht op het bij elkaar brengen van familie).  
Harry Helwegen is sinds de oprichting van de stichting betrokken als bestuurslid. Hij is werkzaam als partner bij 
Diligence en voorzitter van Business Angels Netwerk Nederland. 
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3. 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 blijkt dat veruit het grootste gedeelte van onze betrokken moeders zich in de leeftijd 
tussen de 25 en 44 bevindt.  

 

LEEFTIJD: 

18-24       3,4 % 

25-34     33,7 %                   

35-44     44,3 % 

45-54     15,2 % 

overig                   3,4 % 
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4. ONZE AANPAK: ONTMOET, VERBINDT, VERSTERKT 

 
De meer dan een half miljoen eenoudergezinnen, bestaan voor een zeer groot deel (82%) 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.  

 

 
 

 
 
In 2017 is ons aanbod uitgebreid met de e-trainingen. Deze trainingen vormen een welkome aanvulling op ons 
aanbod omdat moeders deze trainingen, gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid, niet plaats- en 
tijdgebonden kunnen volgen.  
 
De e-trainingen zijn onderverdeeld in 3 categorieën: 

1. Managen gezin & zelfredzaamheid (Manager Mama!)  
2. Zoeken naar werk (Mama Werkt!) 
3. Starten eigen onderneming (Mama Onderneemt!) 

De e-trainingen zijn ontwikkeld door professionals die (nagenoeg) allemaal ook zelf alleenstaande moeder zijn. 
Deze professionals (o.a. juristen, loopbaancoaches en psychologen) zijn verbonden aan ons netwerk. Zij 
hebben in 2017 ook veel ‘live’ workshops of e-training support verzorgd door het hele land.  
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5. KOERS: UITBREIDEN NETWERK EN ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID 

 
SSM zet de gekozen koers voort en blijft zich concentreren op twee thema’s: Netwerken en Economische 
zelfstandigheid. Dit doet SSM 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 
ambassadeur in te zetten.  
 
SSM organiseert door het hele land bijeenkomsten (o.a. Moeder & kind activiteiten en workshops) waar 
moeders elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar kunnen verbinden en zich kunnen versterken. 
Alle bijeenkomsten hebben tot doel om de zelfredzaamheid en de sociaaleconomische positie van 
alleenstaande moeders te bevorderen. Ofwel doordat de moeder tijdens een bijeenkomst een groter netwerk 
opbouwt waar ze op terug kan vallen, ofwel doordat de moeder tijdens een workshop geïnspireerd raakt en 
stappen zet richting werk of ondernemerschap. 

 

 
 

 
Onze bijeenkomsten zijn altijd gratis en wij verzorgen nagenoeg altijd de kinderactiviteiten. Dit doen wij om de 
drempel voor moeders zo laag mogelijk te houden om te komen en de kinderen ook een fijne dag te geven. De 
bijeenkomsten worden altijd gepromoot via onze facebookpagina (met meer dan 38.000 volgers), via de lokale 
ambassadeurs en aangekondigd bij de sociale kaart en de pers in de desbetreffende gemeente.  
Door de laagdrempeligheid en de positieve aanpak weet Single SuperMom haar doelgroep beter te bereiken 
dan de gemiddelde formele instantie.  
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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). 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.     
 

5.1 ONZE DOELEN SLUITEN AAN BIJ DE PARTICIPATIELADDER   

 
SSM 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.   

 
 
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. 
 

 
 

  



      10 
 

6. 2017 SINGLE SUPERMOM VEROVERT NEDERLAND   

 
De droom om aan alle alleenstaande moeders in Nederland support te kunnen bieden, hebben we in 2017 nog 
meer vorm kunnen geven. Door de ontwikkeling van de e-trainingen hebben we een niet tijd- en 
plaatsgebonden aanbod gecreëerd. Met nieuwe samenwerkingen van diverse gemeenten hebben we door heel 
Nederland activiteiten kunnen aanbieden aan de moeders. Ook hebben we in diverse gemeenten de relatie 
verduurzaamd en hebben we ons bestaande onlinenetwerk kunnen laten groeien.  

 

6.1 ONTWIKKELING VAN DE E-TRAININGEN 

 
De 17 e-trainingen zijn begin 2017 ontwikkeld en opgenomen in ons aanbod. Hiermee heeft SSM kunnen 
voldoen aan de behoefte van veel single moms (gebleken uit onderzoek onder onze leden), namelijk een niet 
tijd- en plaatsgebonden trainingsaanbod.  
 
Er is een trainingsaanbod ‘Managen gezin en zelfredzaamheid’ ontwikkeld bestaande uit de 
trainingen: 

• Over en uit: 

• Rol van je ex: 

• Time-manager mama: 

• Zelfliefde: 

• Budgetplan huishouden: 

• Scheiden (juridische aspecten): 

• Kracht als Single Mom: 
 
Er is een trainingsaanbod ‘Mama Werkt’ ontwikkeld bestaande uit de trainingen: 

• Profilering via social media: 

• Jouw onvergetelijke CV: 

• Jouw droombaan: 

• Indrukwekkend sollicitatiegesprek: 

• Personal Branding: 
 

Er is een trainingsaanbod ‘Mama Onderneemt’ ontwikkeld bestaande uit de trainingen: 

• Ondernemen 

• Huisstijl 

• Vitaal ondernemen 

• Kunst van het netwerken 

• Onderhandelen 
 
 
De e-trainingen zijn ontwikkeld door professionals die (nagenoeg) allemaal ook zelf alleenstaande moeder zijn. 
Deze professionals (o.a. juristen, loopbaancoaches en psychologen) zijn verbonden aan ons netwerk. Zij 
hebben in 2017 ook veel ‘live’ workshops verzorgd door het hele land.  
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6.2 LANCERING VAN DE E-TRAININGEN 

 
Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, heeft SSM een heel groot evenement georganiseerd waarbij onze e-
trainingen officieel werden gelanceerd door Koningin Máxima! Het was een fantastische dag en de spin-off is 
overweldigend. Vele nieuwe partijen hebben zich gemeld om de mogelijkheden tot samenwerking te 
onderzoeken en meerdere moeders hebben zich spontaan als vrijwilliger aangemeld. Ook is het onlinenetwerk 
van Single SuperMom aanzienlijk toegenomen.  

 
 
Op de dag zelf waren 265 gasten aanwezig. Onder hen waren velen betrokken single moms, maar ook een 
groot aantal samenwerkingspartners vanuit de betrokken sociale kaart.  
Daarnaast hebben we vele wethouders uitgenodigd van gemeenten uit het hele land, om kennis te kunnen 
maken met Single SuperMom en hun zo te enthousiasmeren voor onze missie & visie, vooraf waren er 
tafelgesprekken. Er waren 10 wethouders en 12 beleidsadviseurs aanwezig uit o.a. de gemeente Tilburg, 
Almere, Amsterdam, Haarlemmermeer, Den Haag, Gorinchem, Zaanstad, Rotterdam, Utrecht, Breda en 
Haarlem. De wethouders kregen de ruimte om mee te denken wat betreft vraagstukken rondom het 
alleenstaand moederschap. Dit leidde tot interessante gesprekken rondom het thema ‘constructief beter 
samenwerken rondom alleenstaande moeders’ en uiteindelijk ook tot toezeggingen tot een samenwerking met 
de meeste van deze gemeenten. Uiteindelijk hebben we in 2017 met maar liefst 10 verschillende gemeenten 
samengewerkt. Daarnaast kregen de single moms de kans om aan het woord te zijn door middel van 
ervaringsverhalen en empowerment workshops. Na afloop werden we overladen met positieve feedback en 
krachtige berichten van de aanwezige moeders, die zich erg geïnspireerd hadden gevoeld en waarvan een heel 
aantal ook graag in hun eigen regio een netwerk wilden gaan opzetten. 
 
Er werden gedurende de dag en in aanloop tot het evenement hoop verschillende activiteiten georganiseerd: 
- Empowerende gesprekken met Wendy van Dijk tussen de moeders en haar om de gesprekken met de 

koningin voor te bereiden, waar ze eerlijk en open deelde waar ze zelf als single mom tegenaan liep en 
adviezen gaf over hoe de moeders het beste hun verhaal konden delen 

- Diverse landelijke bijeenkomsten om in gesprek te gaan met de moeders en te bepalen welke onderwerpen 
tijdens het grote evenement niet mochten ontbreken 

- Bijeenkomsten van werkgroepen die de diverse onderdelen van het evenement gingen voorbereiden 
- Oefensessies voor het kinderkoor waarbij de ‘wachttijd’ voor de moeders werd benut om aan hen 

workshops te geven 
- Een gezamenlijke ontbijtsessie, met team SSM, alle betrokken vrijwilligers en alleenstaande moeders 
- Verschillende rondetafelgesprekken waarin ervaringsdeskundigen, SSM-vrijwilligers, wethouders én de 

Koningin uitgenodigd werden om in gesprek te gaan over alleenstaand moederschap, en wat er nodig is om 
alleenstaande moeders zo goed mogelijk te ondersteunen. De rondetafelgesprekken werden voorgezeten 
door o.a. bekende Nederlander en (ex)single mom Wendy van Dijk. 

- Een uitgebreide talkshow, met openingslied door het kinderkoor met het nummer ‘Mag ik dan bij jou’ van 
Claudia de Breij, met mooie gesprekken. Ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en wethouders kregen het 
woord om te vertellen over hun ervaring met SSM en het alleenstaand moederschap. Ook vertelden 
alleenstaande moeders waar zij tegen aan liepen en hoe de trainingen van SSM hen verder hebben 
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geholpen. Tenslotte werd er verteld over het opzetten en het gebruik van de e-trainingen en werden deze 
officieel gelanceerd door een druk op de rode knop van Koningin Máxima.  

- Na de talkshow was een uitgebreid persmoment, waar de in grote getalen aanwezige pers de mogelijkheid 
kreeg om interviews af te nemen en in gesprek te gaan met Single SuperMoms en vrijwilligers. 

- Ook was er een gezamenlijke lunch georganiseerd voor alle aanwezigen, waar volop ruimte was om te 
netwerken.  

- Er waren verschillende informatiestands, bijv. een ‘Pak je Kans’ stand (flying squad Amsterdam) waar 
moeders direct informatie konden inwinnen over de bestaande (armoede) voorzieningen, en een stand waar 
trainers van het werk- en ondernemerstraject van SSM uitleg gaven. Ook liepen de vrijwilligers van SSM 
rond om moeders te enthousiasmeren zich op te geven als vrijwilliger. 

- De dag werd afgesloten met 2 workshops waar alle aanwezige moeders en vrijwilligers aan deel konden 
nemen, beide workshops zaten vol.  

 

 
 

Het was ontzettend geslaagd evenement, met een prachtige nasleep aan verhalen, publicaties in de media, en 
nieuwe samenwerkingsverbanden. 
 
Bijgaande film geeft een goede sfeerimpressie  
https://www.youtube.com/watch?v=_tdhWoVLQE8&feature=youtu.be%22feature=youtu.be  
 

 

6.3 UITROL VAN DE E-TRAININGEN 

 
De e-trainingen zijn per stuk besproken binnen de besloten facebook groep en breed onder de aandacht 
gebracht. Ook werden er gericht persoonlijke berichten gestuurd aan moeders om hen te enthousiasmeren voor 
de trainingen en wordt er doorverwezen naar een training als moeders met een hulpvraag komen of een situatie 
beschrijven waarbij een van de trainingen behulpzaam kan zijn. De e-trainingen zijn daarnaast bij alle 
activiteiten en workshops van Single SuperMom besproken en daar is ook live support aangeboden. Tenslotte 
worden de e-trainingen standaard gebruikt als “terugvalbasis” voor de deelnemers van onze workshops en 
trajecten, zodat zij ook na afloop van het traject thuis informatie terug kunnen vinden. 
Er is een speciaal YouTube-kanaal en een besloten groep opgericht waar de e-trainingen beschikbaar zijn. 

 
De e-trainingen zijn medio 2017 ook zichtbaar gemaakt via onze standaard site www.singlesupermom.com. Dit 
naar aanleiding van suggesties van moeders en diverse professionals.  
 

In totaal zijn de e-trainingen 19.949 keer (zie tabel) gevolgd.  

https://www.youtube.com/watch?v=_tdhWoVLQE8&feature=youtu.be%22feature=youtu.be
http://www.singlesupermom.com/
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6.4 UITBREIDEN EN VERSTEVIGEN VAN ONS NETWERK 

 
Om landelijke dekking te realiseren hebben wij met veel gemeenten8 samenwerking gezocht om een beginnend 
netwerk op te zetten. Wij hadden gehoopt dat zij zouden instappen op een 
cofinanciering maar dit bleek moeilijker dan wij dachten. De meeste 
gemeentes hebben naast verschillende subsidieregelingen verschillende 
speerpunten. Bij de een is het armoede, bij de ander, zorg en weer bij de 
ander emancipatie of nieuwe initiatieven. Er is dus moeilijk een “haakje” te 
vinden. Bij sommigen gemeentes is het gelukt om een startsubsidie te 
krijgen variërend van 2800-5000 euro en bij sommigen een subsidie om 
het netwerk te verduurzamen of workshops in te zetten. Dankzij 
aanvullende fondsenwerving hebben we naast 12 regionale groepen, 
WhatsApp groepen, moeder & kind activiteiten in overdekte speeltuinen, 
waar alleenstaande moeders uit de regio en hun kinderen elkaar konden 
ontmoeten en ervaringen konden uitwisselen. Tijdens deze bijeenkomst 
heeft SSM zich voorgesteld en zijn de e-trainingen besproken en 
workshops aangeboden.   
 
Ook zijn er in diverse gemeenten een Pak Je Kans-lunches georganiseerd, waarbij de (armoede) voorzieningen 
uit de betreffende regio onder de aandacht gebracht worden bij de moeders.  
 
De start is in alle gemeenten begonnen met het vormgeven door het in kaart brengen van de sociale kaart en 
het werven van vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben voorafgaand aan de activiteiten geflyerd in de gemeente 
en hebben de sociale kaart geïnformeerd over onze aanwezigheid en onze mogelijkheden. En uiteraard hebben 
zij geprobeerd om zoveel mogelijk moeders te werven om naar de bijeenkomsten te komen. Bij de eerste 
bijeenkomsten was dit soms best lastig, zo zaten we in Haarlemmermeer bij de eerste bijeenkomst maar met 
een klein groepje vrouwen en bij de laatste bijeenkomst met meer dan 50 moeders en kinderen. SSM heeft 
daarnaast voorafgaand aan alle bijeenkomsten de pers geïnformeerd en de organisaties van de sociale kaart 
uitgenodigd om aanwezig te zijn.  

                                                      
8 In elke provincie hebben wij minimaal 2 gemeenten benaderd met het verzoek of zij een Start! subsidie wilden verstrekken. 

1 Over en uit 1.193

2 Rol van je ex 1.177

3 Time-manager mama 1.191

4 Zelfliefde 1.207

5 Budgetplan huishouden 1.192

6 Scheiden (juridische aspecten) 1.420

7 Kracht als Single Mom 1.136

8 Profilering via social media 1.174

9 Jouw onvergetelijke CV 935

10 Jouw droombaan 1.027

11 Indrukwekkend sollicitatiegesprek 1.040

12 Personal Branding 1.212

13 Ondernemen 1.184

14 Huisstijl 1.319

15 Vitaal ondernemen 1.180

16 Kunst van het netwerken 1.184

17 Onderhandelen 1.178

Managen gezin & zelfredzaamheid

Mama Werkt!

Mama Onderneemt!
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Diverse activiteiten hebben ook de krant gehaald, zoals bijvoorbeeld: 
http://www.stadsbladbreda.nl/nieuws/algemeen/205158/momentje-met-andere-single-moeders 
 
In alle steden zijn meerdere vrijwilligers actief. Het hebben van zoveel nieuwe vrijwilligers heeft ons ook 
gedwongen te professionaliseren, wij hebben daarom een vrijwilligers coördinator aangesteld, een 
gedragsprotocol opgezet en een training ontwikkeld. Hier gaan we nader op in onder het hoofdstuk 
ambassadeurs.   

 

     
 

     
Afbeelding: flyers t.b.v. de promotie van ons netwerk en de activiteiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stadsbladbreda.nl/nieuws/algemeen/205158/momentje-met-andere-single-moeders


      15 
 

6.5 VERDUURZAMING VAN BESTAANDE SAMENWERKING 

 
Mede dankzij support van het Ministerie OCW hebben we in 2016 het SSM-netwerk (wat toen alleen nog maar 
bestond uit Amsterdam) uit kunnen breiden met 3 gemeenten. In 2017 hebben we alle drie de steden kunnen 
verduurzamen. Want door het succes van 2016 zijn er in 2 van de 3 gemeenten rechtstreeks aan Single 
SuperMom vervolgsubsidies verkregen voor een lokaal traject met trainingen. 
Ook is een door ons getraind plaatselijk netwerk gestart met eigen rechtsvorm waar de subsidie rechtstreeks is 
beland. En ook in Amsterdam, waar we al voor 2016 actief waren, hebben we in 2017 zowel stads breed als op 
wijkniveau subsidie ontvangen.  
We hebben in alle 3 deze steden veel succesvolle activiteiten, workshops en trajecten verzorgd.  
 
 

6.6 PILOT DEN HAAG 

 
Aanleiding 
Stichting Single SuperMom (SSM) richt zich op de groeiende groep alleenstaande moeders in Nederland. 
Door de perfecte aansluiting van SSM bij de als moeilijk ervaren doelgroep van alleenstaande moeders binnen 
de participatie route van gemeente Den Haag, heeft de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten 
van de Gemeente Den Haag opdracht gegeven aan Single SuperMom om met deze doelgroep aan de slag te 
gaan. Dit heeft geleid tot een pilot van 6 maanden met een groep jonge alleenstaande moeders in de leeftijd 
van 18-27 jaar en met kinderen jonger dan 12 jaar. Het doel van dit traject was om de belemmeringen die de 
doelgroep ervaart weg te nemen en hen weer te activeren door tools en ondersteuning te bieden richting studie 
of werk (vrijwilligerswerk of betaald werk). 
 
Monitoring 
Om de voortgang van de moeders te kunnen monitoren wordt er samen met de deelnemers geëvalueerd, door 
middel van een tussentijdsgesprek en een eindgesprek, waarbij er gekeken wordt naar de veranderingen die de 
deelnemers hebben doorgemaakt, ten opzichte van hun startsituatie. Hierbij worden de zelfredzaamheidsmatrix 
en de participatieladder als uitgangspunt gebruikt. Bij de start van het traject wordt er een meting gedaan en na 
afloop van het traject opnieuw.   
Onderzoeksvragen die hierbij centraal staan zijn:  
Hoe ervaart de doelgroep hun eigen situatie, vóór en ná de begeleiding van Single SuperMom? 
Tot welke meetbare veranderingen heeft de inzet van Single SuperMom geleid?  
Hoe hebben de deelnemers de inzet van Single SuperMom ervaren?  
Wat zijn de wensen en doelen van de deelnemers voor de toekomst?  
Wat zijn de aanbevelingen naar aanleiding van deze pilot voor de aanpak van deze doelgroep? 
 
Resultaat 
Alle deelnemende alleenstaande moeders zijn uit hun sociale isolement gekomen en op 1 moeder na 
participeren ze door middel van vrijwilligerswerk of scholing. Voor een aantal moeders geldt dat zij eerder niet 
open stonden voor psychische hulp en nu wel, inmiddels is deze hulp ook al opgestart. Het grootste deel van de 
moeders is op velen gebieden sterk vooruitgegaan wat betreft zelfredzaamheid. Ze hebben het overzicht in hun 
leven teruggevonden en hebben nu een duidelijker toekomstbeeld. Ze zijn weer gemotiveerd om aan hun 
toekomst te werken en zien er het nut van in.   
Na afloop van het traject konden de meeste moeders doorstromen naar het reguliere aanbod van Single 
SuperMom, of naar het aanbod van de gemeente Den Haag (WSP-traject) door bijvoorbeeld een training te 
volgen over solliciteren of te helpen bij evenementen of vrijwilligerswerk te blijven doen voor de stichting. 
Hierdoor blijft de positieve weg die de moeders ingeslagen hebben bestaan en is de overgang, na het eindigen 
van het traject, minder groot: ze worden niet meteen helemaal losgelaten. 
 
Toekomst 
De pilot heeft ons de kans gegeven om samen te werken met het “granieten bestand”, de meest moeilijk 
bereikbare moeders. Tijdens de pilot hebben wij veel opgestoken over deze doelgroep en het heeft ons 
gemotiveerd om een manier te vinden om deze doelgroep te helpen. Op basis van de bevindingen tijdens de 
pilot hopen wij in 2018 te beginnen met het ontwikkelen van een methodiek.  
 
Een kort filmpje over de pilot in Den Haag: 
https://www.youtube.com/watch?v=txte2HUoufk&feature=youtu.be 
 

https://www.youtube.com/watch?v=txte2HUoufk&feature=youtu.be
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6.7 SINGLE SUPERMOM WERKT! 

 
In Almere en Amsterdam hebben we een groot en succesvol SSM Werkt! en Onderneemt! traject gestart. Dit 
traject is grotendeels voltooid maar een klein deel van het project loopt nog door in 2018. Deze trajecten zijn 
gericht op het activeren van alleenstaande moeders richting werk of een eigen onderneming. Ook zijn er in 
Almere allerlei verbindende en versterkende activiteiten georganiseerd (moeder&kind bijeenkomsten, wekelijkse 
koffieochtend met e-training support, diverse workshops). 

 
Afbeelding: workshop in Almere 

 
In Amsterdam, onze thuisbasis, hebben we naast workshops en moeder en kindactiviteiten wekelijkse inloop 
georganiseerd voor moeders en professionals en bieden we e-training support.  

 
Stadsdeelbestuurder Marijn van Ballegooijen was hier ook toen Máxima op bezoek was. Met Eva Yoo Ri Brussaard,  
oprichter van Single SuperMom, en zoon Floris © Schuim (Parool, 17/07/17)  
Afbeelding: Artikel in het Parool ‘Dit is zo’n namiddag van alleen maar liefde’ n.a.v. Zomerfeest in Amsterdam 

 
De stadsdeelbestuurder zei ‘Single SuperMom weet hoe zij de alleenstaande moeders moet bereiken. Vrouwen 
die vrouwen ondersteunen is een heel krachtige formule. Hartelijkheid en betrokkenheid kun je niet in regeltjes 
vatten, dat is van mens tot mens.’ 
Iets waar SSM erg trots op is, en ook precies datgeen wat we willen bereiken; door verbinding met de moeders 
hen vooruithelpen.  

https://www.parool.nl/photoseries/articlephotos/4506692/c63e05fd-a65c-4448-823c-ba00771a3487
https://www.parool.nl/photoseries/articlephotos/4506692/c63e05fd-a65c-4448-823c-ba00771a3487
https://www.parool.nl/photoseries/articlephotos/4506692/c63e05fd-a65c-4448-823c-ba00771a3487
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In Den Haag hebben we een traject voor de gemeente mogen 
verzorgen, gericht op jonge alleenstaande moeders met een 
participatiewetuitkering. De resultaten van dit traject waren erg 
goed (alle moeders hadden stappen gemaakt in de 
zelfredzaamheidsmatrix).  
Ook hebben we in Den Haag een SSM-huis geopend en veel 
workshops, wekelijkse inloopmogelijkheden en overige 
activiteiten verzorgd. Bij de opening van het SSM-huis waren 
bijna 200 moeders, kinderen en organisaties van de sociale 
kaart aanwezig.  
Voor een videoverslag van de opening zie 
https://www.youtube.com/watch?t=5s&v=n4hS0ScimbA. 
 
In juli 2017 heeft Single SuperMom een locatie geopend in 
stadsdeel Escamp in den Haag. Het Oord 16 is het adres van 
het Single SuperMomhuis, het huis is standaard 2 dagdelen per 
week open. Het bevind zich in een zogenoemde sociale straat, 
waar diverse stichtingen en instanties gehuisvest zijn. De Single 
Moms uit de buurt lopen regelmatig naar binnen wanneer het 
huis open is, soms met uiteenlopende vragen en soms voor een 
kopje koppie en een babbel. Dit is precies de bedoeling van het 
Single SuperMomhuis, de moeders voelen zich hier thuis en 
komen graag terug om aan hun netwerk te werken. 
  
              Afbeelding: Flyer Den Haag Escamp 

De bovengenoemde steden zijn dus voor ons een goed voorbeeld van hoe je een netwerk kunt opzetten en 
vervolgens mede in samenwerking met een gemeente kunt verduurzamen. Iets wat we voor alle overige steden/ 
provincies ook van harte ambiëren. 
 

 

6.8 ONLINE NETWERK  

 
Het netwerk vormt de basis van onze methode om de moeders te helpen. Onze overtuiging is dat een goed 
netwerk een belangrijke randvoorwaarde is om de moeders te kunnen laten groeien. Een netwerk is 
onontbeerlijk voor (praktische) hulp, advies, delen van ervaringen, ter voorkoming van eenzaamheid, etc. en 
alleen met een netwerk is een moeder in staat om af en toe tijd voor zichzelf vrij te kunnen maken om aan 
zichzelf te werken. 
 
SSM zet er sterk op in om dit netwerk zowel offline als online vorm te geven.  
 
Besloten facebook groep 
Online doen we dit via de zogenaamde besloten facebook groep. Om lid te kunnen worden van deze groep 
word je eerst gescreend omdat we een zo veilig mogelijke omgeving willen creëren waar inderdaad alleen 
single moms lid van zijn. De moeders moeten erop kunnen vertrouwen dat de zaken die ze binnen deze 
besloten groep delen niet verder worden verspreid. Er worden namelijk veel vertrouwelijke zaken besproken. 
We kunnen helaas geen 100% veiligheid garanderen (i.v.m. de vele fake profielen e.d.), maar monitoren heel 
intensief. Ter indicatie: gemiddeld wordt 1 op de 3 lidmaatschapsverzoeken gehonoreerd, de overige worden 
geweigerd omdat er een vermoeden bestaat dat deze personen niet aan de doelgroep voldoet (denk hierbij ook 
aan ex-partners). 
 
Vanuit SSM vindt er intensief beheer plaats op de groep om te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt en 
het een ‘veilige omgeving’ blijft. Ook plaatsen we heel bewust positieve dingen in de groep waar waardering 
voor het alleenstaand moederschap uit blijkt. Door actief positieve vragen te stellen (wat is jouw doel voor deze 
week? Waar ben je het meest trots op van afgelopen week? Wat is het leukste wat jouw kind deze week heeft 
gedaan?), proberen we de moeders ook de leuke kant van hun leven te laten inzien. Op deze wekelijkse vragen 
wordt ook volop gereageerd, en dit levert ook weer inspiratie op voor andere moeders. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?t=5s&v=n4hS0ScimbA
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Op de community worden zeer uiteenlopende topics behandeld. Per 4 weken worden er ongeveer 1.250 topics 
gestart. De topics betreffen uiteenlopende onderwerpen zoals vragen over het ouderschapsplan, vragen over 
de opvoeding, huisvestingissues, delen van ervaringen, onenigheid met ex-partner, tips over geldbesparing, etc. 
En ook wordt er natuurlijk gepronkt met (prestaties van) de kinderen. Per 4 weken worden op deze 1.250 topics 
ongeveer 27.500 opmerkingen geplaatst en ca 40.000 zgn. ‘likes’. Het activiteitenniveau op deze online 
community is dus hoog en de moeders kunnen er terecht voor advies en steun over zeer uiteenlopende zaken. 
Ook worden onze e-learnings regelmatig besproken op de community. Om de moeders eraan te herinneren dat 
zij deze gratis kunnen volgen en om hen te enthousiasmeren hieraan deel te nemen.  

Het beheer wordt uitgevoerd door ervaringsdeskundigen (vrijwilligers). Zoals gezegd verzorgen zij de screening 
van de lidmaatschapsverzoeken en monitoren of de leden zich aan de groepsregels houden en spreken hen 
hierop aan. Ze verwijzen moeders door naar andere instanties, plaatsen de ‘anonieme’ berichten en verzorgen 
de terugkoppeling, promoten de e-trainingen en tot slot plaatsen zij zelf zaken met een positieve/ opbeurende 
insteek om de moeders te empoweren. 
Daarnaast signaleren zij trends binnen de groep zodat het aanbod van SSM hierop aangepast kan worden. Een 
voorbeeld hiervan is het toenemend aantal vragen over opvoeding, en SSM ontwikkelt hier nu enkele 
workshops voor (gericht op leeftijden, gericht op gedeeld ouderschap etc).  
 
Dat moeders baat hebben bij deze community blijkt o.a. uit de volgende reacties: 
 
Ik vind het fijn dat hier allemaal alleenstaande moeders zijn. Ieder met hun eigen problemen, en daardoor weet ik dat ik niet de 
enigste ben. En dat is fijn. Als je iets dwars zit, kun je om advies vragen aan de andere mama's. En ook al zijn sommige het niet 
eens met jou manier, ze blijven iedereen met respect behandelen. Er wordt veel georganiseerd in Almere zodat je elkaar ook in  

het echt ontmoet. Vaak ook met workshops waar je echt wat van leert. Je voelt je er minder alleen door 😊 
 
Heb dmv ssm het ouderschapsplan van mijn jongste opgesteld. Hier van een van de moeders gekregen en dmv ervaringen van 
andere ssm aangepast naar de behoeft van ons kind. Tevens door de ervaringen en vragen van andere veel handige tips 
opgedaan. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met rechtszaak, huishouden ed. 
 
This is family. We are not related by blood but by our stories....  
Een lach en een traan. Een schouder en een lief woord. Een knuffel, soms een echte en soms een virtuele....  
 
Als je zonder netwerk thuis zit met je kinderen, alles is nog vreemd en alles moet weer opgebouwd worden, is dat vaak eenzaam. 
Hier kan ik mijn verhaal kwijt, vindt mensen in dezelfde situatie. Sommige verder, sommige minder ver. Ik vind het fijn als 
ik anderen kan helpen met bijv advies, morele steun en ook op z'n tijd mijn vragen kan stellen en advies krijgen. Het weten dat je 
er niet alleen voorstaat. Dat alles geeft kracht om door te gaan, te vechten voor het doel. En niet alleen de moeders profiteren 
hier, maar ook de kinderen. 
 
Ssm geeft me ten eerste steun! Ook helpen de workshops meer inzicht te geven en bv een doel duidelijk te krijgen wat ik zelf 
zonder hulp lastig vond. En ik vind t ook erg fijn om anderen te kunnen helpen, advies te kunnen geven.. zo blij met de groep! 
 

Online leidt tot offline netwerk 
De moeders hebben elkaar ook regelmatig zonder de hulp van SSM ontmoet. Veelvuldig worden er oproepen 
geplaatst om met elkaar af te spreken. Zichtbaar is dat eenzaamheid een veelvuldig besproken onderwerp is. 
Het ontmoeten van lotgenoten, het kunnen delen van zorgen en het leren van elkaars ervaringen geeft de 
moeders veel steun. De ontmoetingen worden vaak ook weer gedeeld op de groep en inspireren daarmee ook 
weer andere moeders. Een mooie ontwikkeling die SSM van harte toejuicht.  
 
 

6.9 SAMENWERKING MET KINDERHULP 

 
Single SuperMom focust zich op de moeder en hoopt door het ondersteunen van de moeder het leven en de 
toekomst van de kinderen te verbeteren. Wij hebben gemerkt dat een van de belangrijkste punten die moeders 
tegenhoudt om te komen op evenementen, workshops of trainingen is dat er geen oppas is voor hun kind. 
Door de samenwerking met Kinderhulp hebben wij tijdens veel van de activiteiten en trainingen voor de 
kinderen leuke activiteiten georganiseerd. Meestal werd dit gerund door een van onze vrijwilligers, deze 
organiseerde wat voor de kinderen. Er kan worden gedacht aan leuke kinderworkshops zoals het maken van 
rugzakken van kapotte paraplus, knutselen, kleuren, schminken, voorlezen of in de zomer in de tuin een 
springkussen en een opblaasbaar zwembad, super soakers en waterballonen.  
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7. AMBASSADEURS 

 
Het slagen van het landelijk netwerk valt of staat met onze ambassadeurs. Ambassadeur gebruiken wij als 
verzamelnaam voor onze vrijwilligers en onze regiocoördinatoren. Zonder hen is er geen SSM.  
Doordat wij een stichting zonder winstoogmerk zijn met een zeer beperkt aantal medewerkers in dienst, zijn wij 
voor veel zaken afhankelijk van onze ambassadeurs. 
Bovendien bereiken wij door het inzetten van ambassadeurs direct een tweeledig doel; de desbetreffende 
moeder verhoogt door haar vrijwilligerswerk haar zelfredzaamheid én zij helpt de stichting. We helpen dus 
feitelijk elkaar. 

 

7.1 BESTAANDE EN NIEUWE AMBASSADEURS 

 
Door de gewenste uitbreiding, was het ook noodzakelijk dat er nieuwe ambassadeurs werden aangetrokken. 
Deze moesten natuurlijk eerst gevonden worden en daarna getraind en gecoacht.  
De aanjagers hiervan zijn vier ervaren ambassadeurs die beide al lange tijd aan SSM verbonden zijn. Zij 
kunnen vanuit ervaring goed vertellen aan geïnteresseerden wat het werk inhoudt, welke competenties 
noodzakelijk zijn en welke verantwoordelijkheden erbij horen.  
 
Om ambassadeurs te werven hebben we een intensieve social mediacampagne gehouden.  

 

 
Afbeelding: Logo gebruikt voor de ambassadeurs campagne. 
 
 
 

7.2 PROFESSIONALISERING 

 
Het aantal ambassadeurs moest in korte tijd behoorlijk toenemen, en dit vraagt veel van een organisatie. 
Daarom hebben we ook geprobeerd dit zo professioneel mogelijk te doen. 

1. Er is een coördinator aangesteld voor alle ambassadeurs. Zij verzorgt het intakegesprek en beoordeelt 
of de ambassadeur aan de juiste eisen voldoet/ over de juiste competenties beschikt. Ook is de 
coördinator verantwoordelijk voor de contracten en het eerste aanspreekpunt. 

2. Er is een vertrouwenspersoon aangewezen, voor zowel de medewerkers als de ambassadeurs, en 
deze is ook kenbaar gemaakt via de site en onze interne communicatiekanalen. 

3. Er is een gedragscode opgesteld en ingevoerd voor de (vrijwillige)medewerkers. Zodat voor iedereen 
duidelijk is wat SSM belangrijk vindt en wat er van je wordt verwacht. 
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4. Er is door het Ministerie van Justitie goedkeuring gegeven aan de stichting om gratis VOG-verklaringen 
te mogen aanvragen. Een VOG-verklaring hebben wij in 2017 ingevoerd als voorwaarde om 
ambassadeur te kunnen worden. 

 
Ook is er in het tweede halfjaar van 2017 een landelijke ambassadeur dag georganiseerd (in Amsterdam). Doel 
van deze dag was om de ambassadeurs te informeren en te motiveren. Er is een presentatie gegeven en er zijn 
diverse trainingen aangeboden (o.a. gericht op samenwerking). Een belangrijk onderdeel van de dag was het 
elkaar ‘live’ ontmoeten. Omdat de ambassadeurs verspreid zitten over het hele land, is er door het jaar heen 
weinig face-to-face contact met elkaar. We hebben gemerkt dat samenwerking door alleen virtueel contact 
soms extra moeilijkheden met zich meebrengt en vonden het daarom van essentieel belang dat er tijdens de 
dag voldoende ruimte was om met elkaar in gesprek te gaan. 
 
Op deze dag zijn alle geïnteresseerde ambassadeurs uitgenodigd uit de provincies waar SSM nog niet 
vertegenwoordigd is. Helaas zijn maar een beperkt aantal van deze moeders daadwerkelijk gekomen.  
De opkomst van de reeds bestaande ambassadeurs was wel goed. De dag is met een ruime voldoende 
beoordeeld door de aanwezigen. 

 

7.3 UITDAGING 

 
SSM heeft in 2017 verschillende regiogroepen opgezet. Echter gebleken is dat het een uitdaging is om: 

1. De geschikte vrouwen met de voor SSM juiste intentie, 9emotionele en psychische stabiliteit en 
(leiders)capaciteiten te vinden voor deze vrijwilligersfunctie. 

2. De wederzijdse verwachtingen van deze vrijwilligersfunctie over en weer helder te krijgen. 
3. Plotselinge uitval van regiomanagers op korte termijn op te vangen. 

 
Vooral in de provincies die ook geografisch gezien wat verder van de Randstad liggen is SSM er nog niet in 
geslaagd om de aangestelde regiomanagers te werven of te behouden en de regiogroep (verder) vorm te 
geven. Uiteindelijk hadden we 7 regio’s waar wij permanent een groep hebben opgezet, deze worden door de 
desbetreffende regiomanagers, sociale mediamanagers en het SSM-kantoor beheerd. In deze provincies zijn 
meerdere (vaste) vrijwilligers actief. De aangestelde regiomanagers begeleiden de vrijwilligers en de moeders in 
de regio, organiseren zelf activiteiten om het netwerk te verstevigen, zoeken actief naar regionale 
samenwerkingsmogelijkheden en brengen de e-trainingen onder de aandacht in hun regio. 
 

Provincie Aantal Eenoudergezinnen10 Aantal aangemelde ambassadeurs 

Drenthe 14.400 5 

Flevoland 16.300 21 

Friesland 18.800 6 

Gelderland 67.700 28 

Groningen 18.400 8 

Limburg 36.300 6 

Noord-Brabant 75.600 105 

Noord-Holland 106.20011 134 

Overijssel 31.200 44 

Utrecht 37.500 62 

Zeeland 10.800 7 

Zuid-Holland 138.800 131 
Tabel: Aantal geïnteresseerde moeders dat zich via Facebook heeft aangemeld om als ambassadeur en eventueel als regiomanager  

aan de slag te gaan voor SSM. 

 
 
Het samenwerken met de vrijwilligers is voor Single SuperMom vaak erg arbeidsintensief. Wij vinden het enorm 
leuk en dankbaar om samen met de vrijwilligers aan projecten te werken. Wat wij merken is dat de 
alleenstaande moeders die vrijwilliger worden veel motivatie hebben om aan de slag te gaan en er van 
genieten. Maar hun draagkracht is soms niet groot genoeg, hun focus blijft, zoals het hoort, natuurlijk op hun 
kinderen liggen. Tijdens sommige projecten blijkt dan ook dat de vrijwilligers erachter komen dat ze iets meer op 
hun bord hebben dan ze op het moment aankunnen. In principe is dit geen probleem, alleen moet SSM dan de 
taken van de vrijwilligers op korte termijn overnemen. 

                                                      
9 Soms vergen emoties rond de scheiding of de geboorte van kinderen zonder inwonende partner, of het in duigen vallen van het eigen  
toekomstbeeld heel erg veel (Beter samenwerken rond alleenstaande moeders/ Verwey Jonker (2012). Hierdoor is er geen of onvoldoende  
ruimte en/of tijd om je (voor een langere periode) te verbinden aan een vrijwilligersfunctie. 
10 Verreweg de meerderheid is een moedergezin 
11 40.000 in Amsterdam 
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Wij gaan een plan maken om de moeders beter te begeleiden en te ondersteunen tijdens hun vrijwilligerswerk 
voor Single SuperMom. Wij willen dat zij van tevoren een beter inzicht hebben in hun taken, hoeveel tijd het 
mogelijk gaat kosten en hun leren hoe ze hun tijd goed moeten inplannen. Wij verwachten dat er hierdoor 
minder “uitval”, waardoor zij langer bij Single SuperMom aanblijven, waar zij en wij beide profijt van hebben. 

 

8. SAMENWERKING 

 
Omdat 2017 in het teken heeft gestaan van groei, van het ontmoeten van nieuwe moeders en nieuwe partners 
en het zo breed mogelijk uitdragen van ons aanbod (waaronder de e-trainingen), zijn er zeer veel gesprekken 
gevoerd door Single SuperMom projectmedewerkers en vrijwilligers. Er is met vele beleidsmedewerkers en 
organisaties van de sociale kaart (door het hele land) contact geweest om het aanbod van SSM onder de 
aandacht te brengen en natuurlijk om de samenwerkingsmogelijkheden te bespreken. Daarnaast zijn er ook met 
veel fondsen gesprekken gevoerd om hen te overtuigen van het nut van ons netwerk om zo een financiële 
bijdrage te kunnen ontvangen. 
 
De vele gesprekken hebben ook geresulteerd in mooie samenwerkingen en een mooi financieel jaar. In iedere 
stad waar er activiteiten zijn georganiseerd, is er met een of meerdere partners een samenwerking tot stand 
gekomen. Dit betreft met name instanties die gericht zijn op ondersteuning bij de financiën, opvoeding, (diverse 
CJG’s) en diverse maatschappelijke organisaties gericht op het welzijn van vrouwen en/of kinderen.  
 
Deze samenwerkingsverbanden zijn nog pril en behoeven aandacht om echt te kunnen spreken van een 
duurzame relatie. In de steden waar SSM al langer actief is, merken we dat er sprake is van een natuurlijke 
doorverwijzing naar elkaar en dat er gezamenlijk goede resultaten worden geboekt. Door de korte tijd is dit bij 
veel nieuwe samenwerkingen nog niet het geval. Hier een vervolg aan kunnen geven zou heel waardevol zijn, 
omdat we dan echt naar het verduurzamen kunnen gaan. 
 
 

8.1 ZICHTBAARHEID 

 
SSM heeft als een van haar doelstellingen om het welzijn van alleenstaande moeders onder de aandacht te 
brengen en te houden. Dit wordt gedaan door de publiciteit te zoeken en door gesprekken te voeren. Hiermee 
wordt ook indirect bijgedragen aan de groei van het landelijk netwerk. Doordat er aandacht is voor onze 
boodschap, komen meerder partijen met SSM in aanraking. 
 
In 2017 heeft SSM-gesprekken gevoerd met medewerkers van het Ministerie OCW, Ministerie SZW en 
Ministerie van Justitie & Veiligheid. Hier hebben we het belang van aandacht voor de alleenstaande moeder 
duidelijk willen maken. Het huidige armoedebeleid, m.n. gericht op de kinderen, kan o.i. veel effectiever 
wanneer de ouder er ook bij betrokken wordt. Het kind kan immers sportles aangeboden krijgen, maar de ouder 
moet ook gemotiveerd worden om het kind daadwerkelijk daar te brengen.  
 
Deze boodschap heeft ook geresulteerd in een opiniestuk geplaatst in het Parool en er is contact geweest met 
de Kinderombudsman. 
 
Een andere boodschap van SSM, namelijk dat single moms sterk en krachtig zijn, heeft ook aandacht gekregen 
in de pers. Er heeft een groot artikel gestaan in De Telegraaf over de benoeming van Carola Schouten tot 
vicepremier. Zij is zelf ook alleenstaande moeder en in het artikel wordt verwezen naar het gedachtengoed van 
SSM. 
 
Eva Brussaard, of eigenlijk SSM, is in 2017 genomineerd geweest voor Amsterdammer van het Jaar. Aan deze 
verkiezing is veel ruchtbaarheid gegeven (met name in Amsterdam) en ook hier is sterk naar voren gebracht dat 
single moms hele krachtige vrouwen zijn.  
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Mediawaarde 
SSM is veel in de media geweest in 2017. De meeste aandacht is er geweest rondom Internationale 
Vrouwendag, maar ook andere activiteiten door het land heen hebben geleid tot aandacht van de pers. 
 
De totale mediawaarde bedraagt € 384.093,-- en de totale oplage waarin wij verschenen zijn bedraagt bijna 23 
miljoen12. 
 
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.facebook.com/eva.yoori en  
https://www.facebook.com/groups/SingleSuperMom.nl/ 
 
 

9. RESULTATEN 

 
 “Hartelijkheid en betrokkenheid kun je nu eenmaal 
niet in regeltjes vatten”: de reactie van wethouder 
Marijn van Ballegooien van stadsdeel Zuid in 
Amsterdam na aanwezig geweest te zijn op een 
zomerfeest in 2017. 
 
En dat is in een zin verwoord de bijzondere kracht van 
Single SuperMom. SSM bereikt de alleenstaande 
moeders wél en zij weten ons te vinden.  Wanneer 
moeders eenmaal een keer op een bijeenkomst zijn 
geweest, blijkt dit het antwoord te zijn waar zij al zo 
lang naar zochten. Moeders die elkaar versterken, 
moeders die samenwerken en moeders die elkaar van 
praktische hulp en emotionele steun voorzien. En daar 
hoeft geen betaalde kracht zich slecht over te voelen 
zegt Eva Yoo Ri Brussaard, oprichter en 
projectcoördinator van Single SuperMom.  

 
Veel organisaties weten (alleenstaande) ouders niet altijd op de juiste manier aan te spreken of 
voldoende te bereiken. Ze beschikken bovendien niet altijd over de juiste kennis en/of ervaring.  
SSM  daarentegen is zeer succesvol in het bereiken van alleenstaande moeders. Zij bestrijdt de 
armoede binnen eenoudergezinnen en versterkt alleenstaande moeders door alleenstaande 
moeders te helpen bij het opbouwen van een sociaal netwerk en succesvoller stappen te laten 
zetten richting (vrijwilligers) werk of ondernemerschap.  
 
SSM doet echter meer dan dat. Zij helpt moeders hun plezier en energie terug te vinden, hun 
kracht en passie, en die in te zetten om weer stappen te zetten richting de arbeidsmarkt, een 
opleiding of een eigen onderneming.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
12 Informatie via Media Info Groep B.V. 

https://www.youtube.com/user/SingleSuperMom
http://www.facebook.com/singlesupermomevent
https://www.facebook.com/eva.yoori
https://www.facebook.com/groups/SingleSuperMom.nl/
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Aanbod 

• Er is een trainingsaanbod van 17 trainingen op gebied van ‘Managen gezin en 
zelfredzaamheid’, ‘Mama werkt’ en ‘Mama onderneemt’ ontwikkeld en geïntegreerd in het 
aanbod van SSM. 

• De doelstellingen van de e-trainingen zijn bereikt te weten: 

▪ Minimaal 2.000 moeders zijn gemaild over de e-trainingen.  

▪ Meer dan 2.000 moeders hadden toegang tot de e-trainingen via de besloten facebookgroep, website 
en rechtstreeks via youtube.com  

▪ Er zijn 12 regionale/provinciale SSM-netwerken gecreëerd die aangestuurd worden door 20 vrijwillige 
regiomanagers.  

▪ Ieder regionaal netwerk bestaat uit ongeveer 100 - 500 moeders die gezamenlijk 
activiteiten uitvoeren. 

• In totaal zijn de e-trainingen 19.949 keer (zie tabel) gevolgd. 

• In totaal zijn er 178 bijeenkomsten13 georganiseerd. 

• In totaal zijn er 78 bezoeken gebracht aan regiocoördinatoren door het hele land.  
 
Voor een deel van de doelgroep van SSM bleken de e-trainingen voor nog een stap te ver. Voor hen is het 
verkrijgen van een positieve mindset en geloven in zichzelf en hun kunnen een allereerste voorwaarde voordat 
ze verdere stappen richting hun groei kunnen zetten. Voor sommige alleenstaande moeders uit het netwerk van 
SSM is het versterken van sociale vaardigheden ook een voorwaarde om een sociaal netwerk te kunnen 
opbouwen en profijt te hebben van de mogelijkheden van het netwerk. 
 
 
Groei 

 

Figuur: On- en offline overzicht Single SuperMom 2017 (aantallen vergeleken met december 2016) 

 
 
Bijzonder resultaat 
Event Internationale Vrouwendag met lancering e-trainingen door koningin Máxima 
Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, heeft SSM een heel groot evenement (265 gasten) georganiseerd 
waarbij onze e-trainingen officieel werden gelanceerd door Koningin Máxima! Het was een fantastische dag en 
de spin-off was overweldigend: 

• Diverse nieuwe partijen hebben zich gemeld om de mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken; 

• Diverse alleenstaande moeders hebben zich spontaan als vrijwilliger aangemeld; 

• Het onlinenetwerk van Single SuperMom is aanzienlijk toegenomen.  
 
Onder de gasten waren veel single moms uit het netwerk van SSM, maar ook een groot aantal 
samenwerkingspartners vanuit de sociale kaart. Er waren 10 wethouders en 12 beleidsadviseurs aanwezig uit 
o.a. de gemeenten Tilburg, Almere, Amsterdam, Haarlemmermeer, Den Haag, Gorinchem, Zaanstad, 
Rotterdam, Utrecht, Breda en Haarlem.  

                                                      
13 Een overzicht van alle georganiseerde evenementen in 2017 is beschikbaar op onze site. 
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9.1 ONZE WENSEN EN DOELEN VOOR DE TOEKOMST 

 
SSM wil graag alle alleenstaande moeders van Nederland bereiken. Hiervoor willen we allereerst onze 
bestaande samenwerkingen én netwerken verduurzamen. En tevens een behapbare groei realiseren waarmee 
we alle provincies in Nederland willen bereiken. 
 
Ook willen we graag ons trainingsaanbod uitbreiden omdat we merken dat er nog een gat te vullen is tussen 
ons huidige aanbod en de mentale status van een deel van onze doelgroep. Sommige moeders hebben zo het 
vertrouwen in zichzelf verloren, dat zij gewoonweg niet in staat zijn om de huidige trainingen te volgen. Zij 
moeten eerst geholpen worden met het verkrijgen van een positievere mindset en weer geloof in zichzelf krijgen 
voordat zij überhaupt mentale ruimte hebben om met nieuwe doelen aan de slag te gaan. Voor deze stap willen 
we graag een methode ontwikkelen.  

 
Uitbouwen en verduurzamen van een landelijk netwerk 
Het opzetten en verduurzamen van SSM-netwerken in vooral de provincies die geografisch wat verder van de 
randstad liggen vraagt om: 
 
1. Tijd om  

a. Meer bekendheid te genereren onder gemeenten en de sociale kaart in deze 
provincies door o.m.: 
SSM zichtbaar te maken als organisatie die alleenstaande moeders bereikt die andere organisaties 
niet bereiken. 
SSM zichtbaar te maken als organisatie waar je als alleenstaande moeder en veilig je verhaal kwijt 
kunt en aan je zelf kunt werken. 
SSM zichtbaar te maken als organisatie waar je terecht kunt met vragen over de opvoeding en 
ontwikkeling van je kinderen. 

b. Om geschikte regiomanagers te vinden, trainen en coachen; 
c. Om beter zicht te krijgen op de behoeften van alleenstaande moeders in deze 

betreffende provincies. 
d. Om het vertrouwen14 te kunnen winnen van moeders. 

2. Ruimte om een aangepaste aanpak van activiteiten in sommige provincies te proberen. 

3. In de communicatie rekening te houden met de cultuurverschillen in verschillende provincies 

in Nederland, bv. in Groningen/Friesland15, Zeeland, Drenthe en Limburg16. 

4. Het opstellen van profielen voor potentieel geschikte samenwerkingspartners. 

5. Een gedegen inventarisatie van potentiele samenwerkingspartners per provincie en een 

efficiënt plan van aanpak om deze te benaderen. 

6. Een (kwalitatief) onderzoek onder moeders uit de doelgroep uit de provincies Friesland, 
Groningen, Drenthe, Limburg en Zeeland naar mogelijk specifieke behoeften van 
alleenstaande moeders per provincie. 

Hiermee zouden we de gewenste groei kunnen realiseren. Ook zullen we veel aandacht hebben 
voor de verduurzaming van de bestaande samenwerkingen en netwerken. Dit is ook echt 
noodzakelijk omdat de kans anders groot is dat hetgeen is opgebouwd snel vervliegt en dat zou 
doodzonde zijn. 
 
 
Duurzaam samenwerken met onze ambassadeurs  
Het kunnen bijdragen aan het netwerk van SSM geeft alle ambassadeurs, zonder uitzondering, 
veel voldoening. Het echter blijvend kunnen voldoen aan de eisen van het ambassadeurschap in 
combinatie met het (recente) alleenstaand moederschap blijkt lastiger dan SSM vooraf heeft 
geschat. Een groot deel van de doelgroep van SSM zit vaak nog middenin een 
verwerkingsproces. Zij zijn enthousiast bij het idee van het ambassadeurschap. Echter wanneer 
er daadwerkelijk gedurende een langere periode iets gedaan moet worden, dan haakt een deel 
van de in eerste instantie enthousiaste moeders af.  

                                                      
14 Krap 60 procent van de mensen die deel uitmaken van een huishouden met een inkomen boven de lage-inkomensgrens heeft vertrouwen in de 
medemens. Dit aandeel is beduidend kleiner bij personen met een laag inkomen (44 procent). Bron: Armoede en sociale uitsluiting 2018 
15Groningen/ Friesland: nuchter (doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg), gebruiken en cultuur zijn belangrijk (zoals de Friese taal), soms stug en vooral trots. Friesland is 
bijna een land op zich. 
16 Limburg/ Brabant: zachte communicatie, zeggen niet altijd wat ze bedoelen, trajecten duren vaak lang, vriendenpolitiek, erg gericht op ‘gezelligheid’, 
ook tijdens zakelijke deals. 
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Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat zij nog geen balans hebben gevonden in hun nieuwe 
situatie en waarschijnlijk ook omdat er piekbelasting wordt gevraagd (rondom een evenement). 

 
Om te voorkomen dat we in 2018 weer te maken krijgen met uitval. Zullen we nieuwe 
ambassadeurs nauwgezet toetsen aan de in 2017 vastgestelde criteria. Daarnaast zullen we 
veel focus hebben voor het vinden van ambassadeurs in de provincies waar we ons netwerk 
graag willen uitbreiden.  
 
Beter samenwerken rondom alleenstaande moeders 
Als laatste willen we graag veel aandacht vragen rondom het thema ‘beter samenwerken 
rondom alleenstaande moeders’. Door de moeders echt als aparte doelgroep te benoemen is er 
o.i. veel meer mogelijk dan er nu gebeurt. Wij denken hierbij o.a. aan: 

• Het onder de aandacht brengen van de veelheid van problematieken die alleenstaande 
moeders hebben in combinatie met stress die de verantwoordelijkheid voor het (vaak 
alleen) opvoeden met zich mee brengt;  

• Benadrukken van de impact die deze moeders hebben op het welzijn van hun kinderen 
(of eigenlijk onze overtuiging dat het niet voldoende is om cadeaus aan de kinderen te 
geven, maar dat het noodzakelijk is om de moeders hierbij te betrekken zij is immers 
degene die het kind, b.v. naar zwemles, moet brengen);  

• Op zoek gaan naar synergievoordelen met organisaties binnen de bestaande 
netwerkgebieden. 

 
Door het behalen van deze doelen zullen we onze droom, alle alleenstaande moeders in heel 
Nederland, nog meer vorm kunnen geven. Én alleenstaande moeders nog beter en krachtiger op 
de kaart kunnen zetten. Want Single Moms zijn stuk voor stuk heel krachtige vrouwen. 
 
 

10. FINANCIEEL JAARVERSLAG 

 
Voor een uitgebreider beeld van de financiën van Single SuperMom kunt u kijken in de financiële jaarrekening. 
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DANKWOORD  

SSM heeft vele nieuwe moeders bereikt in 2017 en vele nieuwe mensen/organisaties die betrokken zijn bij het 
welzijn van onze moeders. Daar zijn we blij mee en het maakt ons trots. 
Alle activiteiten die SSM uitvoert worden samen met onze ambassadeurs voorbereid en begeleid. Zonder onze 
ambassadeurs is er geen SSM. Een heel groot woord van dank voor al deze moeders die zich met hart en ziel 
hebben ingezet.  
 
Ook hebben vele andere mensen en organisaties zich ingezet voor onze doelen. Dit varieert van meedenken 
over het beleid, gratis aanbieden van spullen aan moeders, korting verlenen op producten/ diensten tot geven 
van een bijdrage/subsidie. Ook hiervoor geldt weer dat SSM niet kan bestaan zonder deze bijdragen, voor allen 
een groot woord van dank.  
Wij hadden in 2017 de planning om veel workshops uit te voeren, maar vanuit de gemeentes was dit niet altijd 
mogelijk. Wij zijn dan ook erg dankbaar voor de lokale fondsen die het alsnog mogelijk hebben gemaakt om in 
deze steden een aantal workshops uit te voeren. 
 
Hieronder een overzicht, zonder volledig te kunnen zijn, van enkele van deze mensen/organisaties, waar onze 
dank naar uitgaat: 

• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

• Koningin Máxima en de Rijksvoorlichtingsdienst 

• Gemeente Almere, Amsterdam, Den Haag, Leiden, Haarlemmermeer, Tilburg,  
Utrecht, Breda, Zaanstad en Gorinchem 

• Nationaal Fonds Kinderhulp 

• Stichting Jarige Job 

• Boudewijn van Gorp Stichting voor Goede Doelen 

• Coovels Smits Stichting 

• Fonds 1818 

• Fonds DBL 

• Gereformeerd Frans van Uden huis 

• Ir. P.M. Duyvis fonds 

• Leidsche Maatschappij van Weldadigheid 

• Mr. Cornelis Roozenfonds 

• Mundo Crastino Meliori 

• Oranjefonds 

• Pasman Stichting  

• PIN (KNR) 

• RDO Balije van Utrecht 

• Reeders Stichting 

• RK Wees- en Oudeliedenhuis 

• Stichting Elise Mathilde Fonds 

• Stichting Hulp na Onderzoek 

• Stichting Nota 70 

• Stichting Goede Doelen W en H 

• Trivoli Fonds 

• Van de Mandele Stichting 

• VSB Fonds 

• Weeshuis Doopgezinden 

• Martin Levie Tandarts 

• Marie-Claire Schimmelpenninck 

• Thomas Hart 

• Nathalie Sichtman 

• Centrum Jeugd en Gezin 

• Dienst Werk en Inkomen 

• Belastingdienst 

• Siriz 

• SPE (Servicepunt Emancipatie Amsterdam) 

• Stichting Vereniging tot ondersteuning van Minvermogenden 

• Stichting Steunfonds Buurt- en Jongerenwerk Amsterdam-Centrum-Oud-West 
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• Tang Dynastie 

• Fiom 

• Jonge moeder Loket 

• Leger des Heils 

• Voedselbank 

• Humanitas 

• Stichting Extra Mooi 
 


