
Kom jij ons team versterken als 

ELANCE Allround Coach 

 
Volg je een sociaal-maatschappelijke MBO, HBO of WO opleiding? Sta jij 
sterk in je schoenen, ben je zelfstandig en wil jij je graag inzetten om 
meiden en jongen vrouwen te verwerken? Kom dan stagelopen bij 
ELANCE. Tijdens jouw stage coach je één of meer meiden, die je een half 
jaar lang 4 uur in de week begeleidt. Zo help je jonge meiden om sterker en zelfstandiger te 
worden. 
 
Over ELANCE Academy 

ELANCE Academy is een snelgroeiende sociale onderneming met een maatschappelijke missie. 
ELANCE coacht, leidt op, onderzoekt, inspireert en verbindt. Ze gelooft in een wereld waarin 
iedere (jonge) vrouw de mogelijkheid heeft haar kwaliteiten te ontwikkelen en gestimuleerd 
wordt om dromen en ambities te hebben en deze waar te maken. Diversiteit, gelijke kansen en 
vertegenwoordiging en economische zelfstandigheid zijn hierin belangrijke uitgangspunten. We 
hebben een sterk netwerk en uitgebreide kennis en expertise op dit gebied. We werken samen 
met het sociaal domein, onderwijs en bedrijfsleven. Door middel van diverse programma’s 
coachen wij meiden en jonge vrouwen in de leeftijd van 10-27 jaar. ELANCE Academy heeft sinds 
2010 ruim 1500 meiden en jonge vrouwen opgeleid tot sterke, inspirerende rolmodellen voor de 
volgende generatie! 
 
De functie 

Jouw stage begint met jouw eigen coachings-opleiding: in de eerste weken volg je de STRONG 
GIRLS™ starterstraining. Daarna kun je zelf aan de slag als coach. Tijdens je stage word je goed 
persoonlijk begeleid. Daarnaast krijg je maandelijks een training over onderwerpen die relevant 
zijn voor coaching. Je ontdekt je talenten en leert deze in praktijk in te zetten. Als stagiaire bij 
ELANCE versterk je dus niet alleen (jonge) meiden, je maakt zelf ook een positieve ontwikkeling 
door! 
 
Als derde- of vierdejaars student zijn er heel veel mogelijkheden binnen ELANCE. Wij vullen de 
functie in naar ruimte en behoefte vanuit ons, maar ook op basis van jouw eigen voorkeuren. 
Geen functie is daarom hetzelfde! Als derde- of vierdejaars stagiaire, ondersteun je in ieder geval 
de projectcoördinator en ben je medeverantwoordelijk voor de invulling en coördinatie van één 
van de coachingprogramma’s. Daarnaast coach je zelf ook een meisje in een van de 
programma’s. 
 
Tijdens jouw stage bouw je een groot netwerk op binnen jeugdzorg en jeugdpreventie. Je bent 
onderdeel van het ELANCE team en samen hebben wij de missie om ELANCE Academy neer te 
zetten als dé meidenorganisatie van Nederland. ELANCE biedt de mogelijkheden om in de 
verschillende programma’s en in verschillende functies kennis te maken met coaching. 



Je werkzaamheden:  
• Je coacht een (of meer) meisjes, ondersteunt haar in de ontwikkeling, onderhoudt 

contact met ouders en de betrokken professionals (netwerk). 
• Je begeleidt jouw team van coaches bij het vormgeven van hun coaching trajecten. 
• Je denkt mee en doet onderzoek naar de inhoud en ontwikkeling van de programma’s. 
• Je ondersteunt de jaarplanning en zorgt ervoor dat iedereen afspraken nakomt. 
• Je bent de vertrouwenspersoon van de coaches en meisjes en onderhoudt regelmatig 

contact met de koppels en professionals. 
• Je bouwt een netwerk op met partners (scholen, hulpinstellingen etc.). 
• Je hebt wekelijks teamoverleg over de voortgang van het project en de koppels. 
• Je schijft verslagen en rapporten en houdt rekening met deadline. 
• Je hebt een signalerende functie, voor de voortgang van het project, coaches en meisjes 

en werkt nauw samen met collega’s. 
 

Onze perfecte kandidaat 

• Je bent derdejaars/vierdejaars HBO student en volgt een sociale opleiding. 
• Je bent zelfstandig en creatief in het organiseren van activiteiten voor meiden. 
• Je kunt werken in een organisatie en project dat nog volop in ontwikkeling is. 
• Je bent proactief, sterk in het leggen van relaties en het verbinden van mensen. 
• Je kunt je verplaatsen in verschillende culturen en situaties. 
• Je bent bereid om op onregelmatige tijden te werken (geen weekenddiensten). 
• Je kunt je verplaatsen in verschillende culturen en situaties. 
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal (spraak/geschrift). 
• Je bent ambitieus en enthousiast om te werken aan je ontwikkeling. 

 
Voorselectie 

Je kunt solliciteren door je CV en motivatiebrief te sturen. Hierna word je mogelijk uitgenodigd 
voor een sollicitatiegesprek. Aan het begin van je stage word je opgeleid tot ELANCE coach. Dit 
bestaat uit een online training en een tweedaagse fysieke training. Gedurende het jaar krijg je 
intensieve begeleiding en training om je coaching kwaliteiten en talenten verder te ontwikkelen. 
Als ELANCE coach ben je niet alleen een belangrijk rolmodel voor de meiden, je krijgt ook de kans 
om je netwerk te vergroten tijdens de interactieve ELANCE events. Tevens biedt ELANCE de 
toppers van het jaar een plek aan in de Flexpool om na de stage als betaalde kracht te blijven 
coachen. 
 

Geinteresseerd? 

Stuur een mail met motivatiebrief en CV naar: stage@elanceacademy.nl.  We horen graag wie jij 
bent en hoe jouw kwaliteiten en ervaringen aansluiten bij deze functie als coach. 
 

  

mailto:stage@elanceacademy.nl


Onze gegevens 

Bos en Lommerplein 281 (Hoofdkantoor) 
1055 RW Amsterdam 
 
Burgemeester van Karnebeeklaan 6a (Kantoor Den Haag) 
2585 BB Den Haag 
 
020 - 2337044  
info@elanceacademy.nl  
 

     
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
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