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Voorwoord
En dan is 2020 opeens voorbij... Het was een
bijzonder maar bovenal succesvol seizoen.
We hebben dit jaar maar liefst 528 meiden en
jonge vrouwen in Amsterdam, Den Haag en
Zoetermeer versterkt. We blijven groeien en
onze impact wordt steeds groter!
Wie zijn de meiden die worden gecoacht? En
hoe komen ze bij ELANCE Academy terecht?
En misschien wel het allerbelangrijkste: hoe
kijken ze terug op het coachingstraject en hun
coach? Lees er alles over in deze
impactrapportage. En ik kan je alvast één ding
verklappen: ik ben ontzettend trots op het
eindresultaat!
ELANCE Academy versterkt niet alleen
meiden, maar leidt ook studenten op tot
rolmodellen. Deze studenten zijn dus de
professionals én powervrouwen van de
toekomst. We hebben dit jaar 124 studenten
een stageplaats kunnen aanbieden. Hoe
kijken zij terug op afgelopen jaar en
beoordelen zij hun stage?

We zijn alweer druk bezig om ook van 2021
een succesvol jaar te maken. Zo hebben we
nu ook een programma ontwikkeld speciaal
voor onze eigen stagiaires. De prestatiedruk
onder studenten is enorm. Hier willen wij als
stagebedrijf graag iets in betekenen. In het
Strong Girls GO programma koppelen we
onze studenten aan een powervrouw zodat
zij geïnspireerd worden door een positief
rolmodel. Verder bieden we naast individuele
coaching nu ook groepsprogramma’s aan. In
het Strong Girls Together groepsprogramma
werken de meiden samen aan weerbaarheid,
sociale vaardigheden en een positief zelfbeeld.
We kijken terug op een geslaagd seizoen.
Iedereen die op zijn of haar manier een
steentje heeft bijgedragen willen we
ontzettend bedanken. We doen dit samen.
En vergeet niet:
Women Inspire Girls | Girls Inspire Women!
Liefs,

Aytun

ELANCE Academy
ELANCE coacht, leidt op, onderzoekt, inspireert
en verbindt. We geloven 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, 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.

ELANCE Academy versterkt meiden en jonge
vrouwen. Ze hebben dromen, ambities en
talenten. Ze verdienen de kans om deze te
ontdekken en te ontwikkelen.
We coachen ze hierbij op 5 thema’s: Cultuur
en Identiteit, Weerbaarheid en Zelfbewustzijn,
Opleiding, Werk en Toekomst, Gezonde
Leefstijl en Talentontwikkeling.
Daarbij koppelen we ze aan een rolmodel,
een ‘grote zus’.

“We geloven in een wereld waarin iedere
(jonge) vrouw de mogelijkheid heeft haar
kwaliteiten te ontwikkelen.”

Wie zijn onze meiden?
In 2020 heeft ELANCE 528 meiden en jonge vrouwen versterkt:
428 In Amsterdam, 80 in Den Haag en 20 in Zoetermeer.

70 XS meiden
(10 tot 12 jaar)

180 Young meiden
(12 tot 18 jaar)

15 Work meiden
(18+ jaar,
werkzoekend)

70 XS meiden
(10 tot 12 jaar)

180 Young meiden
(12 tot 18 jaar)

15 Work meiden
(18+ jaar,
werkzoekend)

20 Strong Girls Go
(18+ jaar, stagiaire
van ELANCE)

Amsterdam
Onze coachingsprogramma’s zijn een combinatie van individuele afspraken en
groepscoaching in de vorm van themabijeenkomsten en events.
Onze programma’s duren 21 weken waarin er wekelijks 4 uur contact is tussen
de deelnemer en haar coach.
Dat komt neer op:
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en groepsactiviteiten

zomeractiviteiten
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32.404

online intervisie en
deskundigheidsbevordering
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uur coaching per jaar
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online
groepsbijeenkomsten
voor coaches

Met welke vragen komen de
meiden bij ons?
Amsterdam

grenzen leren aangeven

naar buiten gaan

gevoel onder woorden
leren brengen

werken aan toekomstbeeld

meer zelfvertrouwen

talenten ontwikkelen

Den Haag en Zoetermeer

grenzen leren aangeven

positiever denken

talenten ontwikkelen

gevoel onder woorden
leren brengen

meer zelfvertrouwen

sociale vaardigheden
vergroten

Hoe komen de meiden bij ons?
De meiden worden aangemeld door een
toeleider. Dit is een zorgprofessional die
betrokken is bij het welzijn en de ontwikkeling
van het meisje; schoolmaatschappelijk
werkers, ouder- en kindadviseurs of
psychologen.
Toeleiders met wie we veel mee
samenwerken in Amsterdam:
•
zorgcoördinatoren
•
mentoren
•
ouder- en kindadviseurs
Daarnaast werken we samen met
gezinscoaches (voogden) van diverse
instellingen binnen de jeugdzorg (het Leger des
Heils, William Schrikker groep, GGZ
Ingeest) en hebben we contact met de
diverse jongerenwerk organisaties en met
Streetcornerwork.

Maatschappelijk werk en organisaties als
Spirit/Qpido en Altra verwijzen meisjes naar
ons door en we hebben nauwe contacten met
zelfhulporganisaties, basisscholen,
middelbare scholen en ROC’s.
Toeleiders waar wij mee samenwerken in
Den Haag en Zoetermeer:
•
onze vaste toeleider Schoolformaat
•
uitvoerder van schoolmaatschappelijk
werk in Den Haag en omstreken
•
gezinscoaches van het CJG

Eigen kracht
Is de coaching effectief?
De meiden beoordelen hun coachingstraject gemiddeld met een 8.7. Ze geven een 9 aan
hoeveel ze aan het coachingstraject hebben gehad.

van de ouders ziet hun
dochter groeien tijdens de
coaching, met name het
zelfvertrouwen van de
meiden valt hen op

van de toeleiders ziet een
positieve groei bij de
meiden sinds de coaching

van de toeleiders is
tevreden met het resultaat.
Ze noemen coachingstrajecten laagdrempelig en
effectief

“T. komt na een afspraak met haar coach
altijd thuis met een lach op haar gezicht.“

Hoe zit het met de
weerbaarheid?
Gedurende de coaching worden gemiddeld
6 van de 18 afspraken besteed aan
weerbaarheid. Na afloop van de coaching kunnen meiden beter hun grenzen aangeven en
zien ze zichzelf als een sterker persoon.

weet na de
coaching waar haar
grenzen liggen

durft haar grens
ook (heel) vaak aan
te geven

Voor en na
Voor de coaching zag

weet na de
coaching waar haar
grenzen liggen

Na afloop van de coaching ziet

weet na de
coaching waar haar
grenzen liggen

“Ze is zelfverzekerder
geworden en dat is te zien in
haar ogen. Ze straalt echt.“

En de andere thema’s?
Gemiddeld worden er 3 afspraken besteed aan
gezonde leefstijl, cultuur en toekomst.

van de meiden is na
de coaching meer
bezig met gezond
eten

van de meiden
maakt na de
coaching gebruik van
een sportpas

ELANCE Academy werkt samen met het
Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het fonds
betaalt de contributie voor kinderen en
jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is
voor een sportclub.

Vertrouwen in de toekomst
Vóór de coaching had

Na de coaching heeft
nog maar

En wel

van de meiden geen
vertrouwen in haar
toekomst

van de meiden geen
vertrouwen in haar
toekomst

heeft na afloop (heel) veel
vertrouwen in haar
toekomst

Daarnaast denken meiden na de coaching meer na over hun opleidingsmogelijkheden.
Vóór de coaching dacht

Na de coaching denkt nog
maar

Na de coaching denkt wel

van de meiden nooit na
over haar opleidingsmogelijkheden

van de meiden nooit na
over haar opleidingsmogelijkheden

regelmatig na over hun
opleidingsmogelijkheden

Talentontwikkeling
Talentontwikkeling is de rode draad die door
het coachingsprogramma heen loopt. In het
hele traject zoeken de meiden samen met de
coach waar de talenten liggen en hoe ze deze
kunnen benutten. Gemiddeld zijn dat
18 afspraken.

van de meiden is
zich na de coaching
bewust van haar talenten

Ze maken ook meer gebruik van hun talenten
ná de coaching.

Voor en na
Voor de coaching maakte

van de meiden nooit
gebruik van haar
talenten

Na de coaching maakt zelfs

regelmatig gebruik
van haar talenten

“Het geeft E. iets om naar uit
te kijken. Ze verlangt
altijd naar haar afspraak
met haar coach en zet daarvoor alles aan de kant.“

Netwerk
Hoeveel contacten doen de meiden op?
Een belangrijk onderdeel van het programma
is het vergroten van het sociaal netwerk van de
meiden. Dat is van belang omdat sociale steun
essentieel is voor het welzijn van jonge meiden.
Het ontwikkelen van sociale
vaardigheden komt later van pas op
allerlei verschillende levensgebieden
(denk aan werk en opleiding).

ELANCE vergroot het netwerk van de meiden
met maandelijkse groepsbijeenkomsten.
Tijdens deze bijeenkomsten worden thema’s
behandeld en staat het delen van verhalen
en samenwerking centraal. De meiden
nemen gemiddeld deel aan
4 groepsbijeenkomsten en breiden dan hun
netwerk uit met gemiddeld
10 nieuwe contacten.

“ELANCE Academy vergroot het netwerk van
de meiden met maandelijkse
groepsbijeenkomsten.”

Werelden verbinden en vergroten
Veel meiden die bij ELANCE binnenkomen,
groeien op in gesloten gezinnen, waar ouders
geen netwerk hebben buiten de eigen
familie. Het leven speelt zich daardoor
voornamelijk af binnen hun eigen buurt.
We vergroten de leefwereld en het sociaal
netwerk van meiden om hun mogelijkheden
en kansen te vergroten. De coach neemt het
meisje mee naar nieuwe plekken en brengt
haar in contact met andere meiden.
Gemiddeld komen de meiden op 7 nieuwe
plekken: 1 vaste plek bij de
groepsbijeenkomsten en gemiddeld
6 nieuwe plekken tijdens de individuele
coaching.

van de meiden
bezoekt na de
coaching een
buurthuis of
jongerenwerk

van de meiden
maakt na de
coaching gebruik van
een stadspas

“We vergroten de leefwereld en het sociaal
netwerk van meiden om hun mogelijkheden en
kansen te vergroten.“

Speciaal programma voor
het vergroten van het
sociale netwerk
Tijdens de zomervakantie van 2020 heeft
ELANCE Academy voor het eerst meegedaan
aan Midzomer Mokum Amsterdam. ELANCE
organiseerde verschillende
groepsactiviteiten voor meiden.
92 meiden deden mee. De impact was vooral
het vergroten van het sociale netwerk van de
meiden. 6 Weken lang deden de meiden
2 x per week mee aan een groepsactiviteit.
In totaal waren er 12 groepsbijeenkomsten.
Tijdens deze bijeenkomsten ontmoetten de
meiden gemiddeld 20 nieuwe meiden.

“Tijdens de bijeenkomsten
ontmoetten de meiden
gemiddeld 20 nieuwe meiden”

Wat vinden de
meiden van de
coaching?
De meiden zijn over het algemeen heel erg
tevreden over hun coachingstraject.
•
•
•

Gemiddeld worden de trajecten door
de meiden beoordeeld met een 8.7
De coaches worden door de meiden
beoordeeld met een 9.3
ELANCE geven ze een 9

Hoeveel ze aan de coaching hebben gehad
beoordelen ze ook met een 9.

“Je krijgt een grote oudere
zus om mee te praten en je
geheimen te delen, ELANCE is
echt fijn en leuk!”

Wat vinden de coaches van hun
stage?
ELANCE versterkt niet alleen meiden, maar leidt
ook stagiaires op tot coaches.
Tijdens hun stage bij ELANCE ontwikkelen zij
zich breder dan alleen praktijkgericht. Ook zij
ontdekken hun talenten en leren deze in praktijk
in te zetten. En ook zij ontwikkelen zich tot nog
sterkere vrouwen en rolmodellen.

van de coaches volgt
een
MBO opleiding

In 2020 heeft ELANCE 124 studenten een
stageplaats kunnen aanbieden en opgeleid tot
coach:
•
82 in Amsterdam
•
42 in Den Haag en Zoetermeer
Deze studenten volgen een sociaal
maatschappelijke opleiding (bijvoorbeeld
Social Work of Pedagogiek) en zijn dus
professionals in opleiding.

van de coaches volgt
een
HBO opleiding

van de coaches volgt
een
WO opleiding

•
•
•
•

De coaches geven de ontwikkeling die
ze hebben doorgemaakt bij
ELANCE een 7.8
Een 7.8 voor de ruimte die er is bij
ELANCE om aan persoonlijke
leerdoelen te werken
De begeleiding die de studenten
krijgen, beoordelen ze met een 7.3
De sfeer bij ELANCE een 7.5.
De coaches geven aan ELANCE een
prettig stagebedrijf te vinden waar ze
veel leren en hun praktijk doelen
vanuit de opleiding halen

Dit onderzoek is uitgevoerd door ELANCE Academy,
in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam
en met medewerking van Se.Lab en Avance.
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