WIST U DAT ER DANKZIJ HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID EEN UNIEKE METHODE IS OM ALLEENSTAANDE
MOEDERS UIT ARMOEDE EN EENZAAMHEID EN/ OF ISOLEMENT TE
HELPEN?
Wordt samenwerkingspartner van de methode “Durven Doen!”.
Kansen voor kinderen in armoede vergroten, begint bij het versterken van hun moeders. Iedere
volwassene is in zijn kindertijd gevormd. Daarom is het zo belangrijk om goede kansen voor kinderen
te creëren. Moeders die economisch zelfstandig zijn en grip hebben op hun eigen leven, kunnen ook
beter voor hun kinderen zorgen. Armoede gaat in Nederland nog te vaak over van generatie op
generatie. Wij stellen moeders in staat dat patroon te doorbreken. Wij gunnen moeders en kinderen
een toekomst zonder armoede. U toch ook?

SINGLE SUPERMOM

WAT DOEN WIJ?

DURVEN DOEN!

Single SuperMom is het grootste
netwerk van alleenstaande moeders in
Nederland. Deze groep loopt in
Nederland het grootste risico in
armoede en isolement terecht te komen.
Alleenstaande moeders missen vaak
een relevant sociaal netwerk. Dit
beperkt de mogelijkheden voor
activiteiten buitenshuis en
zelfontplooiing. Single SuperMom
brengt deze vrouwen in beweging en
helpt ze een positieve verandering tot
stand te brengen. Zo werken we aan
een inclusief Nederland waar alle
moeders dezelfde kansen hebben,
alleenstaand of niet.

Stichting Single SuperMom: • versterkt
de financiële en economische positie
van alleenstaande moeders • vergroot
het zelfbewustzijn en gevoel van
eigenwaarde van alleenstaande
moeders • activeert alleenstaande
moeders naar vrijwilligerswerk, studie,
werk of ondernemerschap • biedt het
grootste platform voor alleenstaande
moeders in Nederland • stimuleert lokale
netwerken van alleenstaande moeders
om een eigen sociaal vangnet te
creëren • vertegenwoordigt en behartigt
de belangen van alleenstaande
moeders • verzamelt en verstrekt
informatie over, van en aan
alleenstaande moeders

Speciaal voor alleenstaande moeders
die te maken hebben met armoede en
een sociaal isolement heeft Single
SuperMom de methode Durven Doen!
opgezet. De methode bestaat uit
trainingen waarin moeders aan de slag
gaan met het versterken van de
vaardigheden die ze nodig hebben om
uit hun situatie te komen. De trainingen
worden ondersteund met coaching.
Daarnaast kunnen moeders 24/7 terecht
op het gratis platform met vragen, voor
oppas of andere hulp. Dankzij steun van
het ministerie van Sociale Zaken
kunnen we de methode breed
aanbieden. Ook bij u!

STAP VOOR STAP NAAR
NIEUW PERSPECTIEF
Durven Doen! is laagdrempelig en sluit beter bij de
doelgroep aan dan het bestaande aanbod. Moeders
krijgen eerst het overzicht terug, waardoor er ruimte
ontstaat voor verandering. Met zeven trainingen en
ontmoetings- en netwerkmomenten werken moeders
stap voor stap aan nieuw perspectief.

OVER DURVEN DOEN:
“Het is heel bijzonder hoe Single
SuperMom vrouwen weet te empoweren.
Wij dragen Single SuperMom een heel
warm hart toe en waar we kunnen,
promoten we de stichting. Het gaat bij
hen niet enkel om slachtoffers, maar om
kracht en creativiteit.”

WAT LEVERT HET DE
MOEDERS OP?
In de trainingen leren moeders hoe ze realistische doelen kunnen
stellen en hoe ze die doelen behalen. Ze oefenen hun sociale en
praktische vaardigheden, zoals plannen (met bijhorende agenda).
Omdat alle deelnemers uit dezelfde situatie komen, leren zij ook
veel van elkaar. Deelnemers voelen zich veilig en motiveren
elkaar om de trainingen te blijven volgen en oplossingen te
vinden. Ook bouwen ze een netwerk op. Moeders die samen een
training van Single SuperMom hebben gevolgd, houden na afloop
vaak contact. Daarnaast blijven ze vaak actief op het gratis 24/7
platform om met andere moeders in contact te komen, voor
vriendschap, oppasmogelijkheden en andere hulp.

WEER ACTIEF
Ons doel met Durven Doen! is dat alle moeders die beginnen, de
serie trainingen ook afmaken en hun netwerk hebben vergroot. Na
zeven trainingen zet minimaal de helft van de deelnemers stappen
naar participatie in de maatschappij. Zij volgen een opleiding,
doen vrijwilligerswerk met uitzicht op betaald werk, hebben een
baan of (concrete plannen voor) een eigen onderneming.

WORD SAMENWERKINGSPARTNER
Ook u kunt Durven Doen in uw omgeving aanbieden. Dat kan op
twee manieren. U kunt zelf met de methode aan de slag. U krijgt
dan alle materialen die u nodig heeft toegestuurd, inclusief de
handleiding voor coaches. De deelnemende moeders krijgen
toegang tot ons besloten netwerk. Maar u kunt de methode ook
samen met ons uitvoeren. In dat geval geven wij de trainingen.
U regelt een aantal praktische zaken, zoals een locatie.
Het werven van de deelnemers en het organiseren van de
meetings regelen we in overleg. Hiervoor maken we graag een
offerte op maat.

Jacqueline Prins, directeur emancipatie
bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap

“De oplossing voor veel problemen die
alleenstaande moeders tegenkomen, ligt
in onderling netwerken. Als je moeders
bij elkaar zet, ontstaat er een energie
waarin dingen gebeuren. Met Single
SuperMom creëer je een netwerk waarin
vrouwen leren zelfredzaam te zijn.”
Nathalie Sichtman, strategisch
beleidsadviseur gemeente Amsterdam

Alleenstaande moeders doen graag mee
aan dit traject. Ze ervaren Single
SuperMom als een warm bad. Je krijgt de
informatie en adviezen die je zoekt van
een professional, die net als jij een
alleenstaande moeder is. Dit concept van
‘moeders voor moeders’ blijkt keer op
keer ijzersterk. Het is laagdrempelig en
voelt veilig.”
Rachella Peeters, werkt als consulent bij
de afdeling Sociale Zaken van de
gemeente Almere.

“Single SuperMom kiest bewust voor een
positief frame. Ze gaat niet op de stoel
van de alleenstaande moeder zitten.
Geen betutteling. Dat spreekt me aan.”
Marcelle Hendrickx, wethouder in
Tilburg

SAMEN AAN DE SLAG
Single SuperMom werkt samen met een breed scala aan partners, variërend van overheden, scholen, wijkteams,
welzijnorganiaties en maatschappelijke instellingen. Gezamenlijk streven we naar het versterken van de positie en
het welzijn van alleenstaande moeders. Single SuperMom zet met Durven Doen! in op een zo’n breed mogelijk
landelijk bereik. Daarom zitten wij graag met u aan tafel om te onderzoeken hoe wij kunnen samenwerken. Heeft u
interesse? Neem contact met ons op via durvendoen@singlesupermom.com. Of bel ons op 06-15580816.

