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Where Strong Girls Grow

Voorwoord
Wat gaat een jaar soms snel voorbij, maar wat
hebben we weer veel bereikt het afgelopen jaar!

In 2021 heeft ELANCE in totaal 872 meiden en jonge
vrouwen versterkt, een landelijke groei van maar
liefst 65%! Naast deze mooie groei in aantallen is er
nog veel meer waarom ELANCE Academy zoveel
impact maakt. Zo geven meiden na hun coaching
aan dat ze een positiever zelfbeeld hebben
ontwikkeld en meer zelfvertrouwen hebben.
Ook ouders zien de positieve ontwikkelingen van hun
dochters en het effect daarvan op het hele gezin.
Onze toeleiders die de meiden bij ons aanmelden
zien de meiden groeien. En al deze zelfverzekerde,
positieve meiden en jonge vrouwen zorgen in de
toekomst voor een samenleving waarin er nog beter
wordt geluisterd naar de stem van vrouwen en de
kracht van vrouwen nog beter wordt benut.

2021 stond bij ELANCE Academy in het teken van
groei, onder andere met de verhuizing naar een
nieuw kantoor in Den Haag en de introductie van drie
nieuwe programma's; Strong Girls GROW (om voor
studenten de overstap van MBO naar HBO
makkelijker te maken), onze Walk-in (een meiden
inloopspreekuur op school, in een buurthuis of in de
bieb) en onze deelname aan Ambassadeurs van
Amsterdam (een leiderschapsprogramma voor
jongeren van de gemeente Amsterdam).
Ook vormde Covid-19 het afgelopen jaar weer een
enorme uitdaging. De maatregelen rondom het virus
hadden en hebben nog steeds een enorme impact
op de mentale gezondheid en het welzijn van
jongeren. Juist voor onze meiden is het extra
belangrijk om elkaar fysiek te ontmoeten, om
werelden te verbreden en met elkaar te verbinden.
We hebben ons in 2021 hard gemaakt om naast
online zoveel mogelijk fysiek te organiseren en elkaar
te ontmoeten. In dit jaarverslag leest u hoe we dat
hebben gedaan.

Vooruitkijkend naar 2022 zijn er mooie plannen
bedacht en nieuwe doelen gesteld om nóg meer
meiden en jonge vrouwen te kunnen versterken,
zoals het verder opschalen van Strong Girls Grow en
het realiseren van Strong Girls Together op 20
scholen in Amsterdam, Den Haag en Zoetermeer.
Wij willen iedereen die heeft bijgedragen aan de
impact die we het afgelopen jaar hebben
gerealiseerd ontzettend bedanken. We kijken terug
op een mooi en geslaagd 2021, en we kijken uit naar
een 2022 met nog meer groei en impact.

Mijn dochter ging van een
stil meisje naar een
zelfverzekerde dame

Namens het bestuur,

Aytun Aydin,
directeur ELANCE Academy
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2021 in ‘t kort
Januari

Februari

Maart

April

Juli

Juni

- MidZomer Mokum (Pag. 12)
- Zomerprogramma Den Haag (Pag. 14)

- 1: ELANCE Festival Den Haag (Pag. 11)
- 16: Start MidZomer Mokum (Pag. 12)
- 16: Start zomerprogramma Den Haag
(Pag. 14)

Mei

September

Oktober

November

- 29: Stemverleidersdebat in het kader
van tweede kamerverkiezingen (Pag.6)

- Starterstrainingen en online
training in Mighty Networks

Augustus

- Strart Walk-in (Pag. 15)
- Stedelijke conferentie Meidenwerk

- Start Strong Girls Grow (Pag. 16)
- 11: Wereld Meisjes Dag
- Lancering ELANCE Documentaire
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- 8: Internationale vrouwendag: werkbezoek koningin Maxima (Pag. 7)
- 25: Fototentoonstelling in de Kolom

- 18: ELANCE bij Radio Salto

- 11: Lancering #jijstaatnietalleen(Pag. 9)
- 11: ELANCE Festival Amsterdam (Pag. 10)
- 30: Uitreiking GroeiCertificaat door
Koning Willem-Alexander en
Koningin Maxima

- Start Ambassadeurs van Amsterdam
(Pag. 17)
- 1: Nieuwe kantoorruimte Den Haag
- 23: Future of Work evenement
- 25: Music en Meetup met Zonta aan Zee

- 6: Iftar in A-lab

December

- Start Walk-in bij Anansi
- 25: Powervrouwen en coaches langs
de deuren met kerstcadeaus
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29 januari 2021

8 maart 2021

Stemverleidersdebat

Koningin Maxima op bezoek
Tijdens het debat zijn verschillende vrouwelijke
rolmodellen met diverse culturele achtergronden
ingezet.
Naast Aytun Aydin, directeur van ELANCE
Academy en Kavita Pharbudayal, Wethouder Zorg,
Jeugd en Volksgezondheid in Den Haag, waren
6 politieke vertegenwoordigers van verschillende
partijen aanwezig:
Mikal Tseggai (PVDA), Wytske Postma (CDA),
Judith Tielen, (VVD), Fonda Sahla (D66),
Bina Chirino (ChristenUnie) en
Milka Yemane (GroenLinks).
Het debat werd in goede banen geleid door
Solange Pompl.

Op 29 januari 2021 vond ons online
stemverleidersdebat in het kader van de Tweede
Kamerverkiezingen plaats. 6 politieke
vertegenwoordigers gingen aan de hand van
stellingen in gesprek met ruim 50 ELANCE meiden en
coaches.

Ik vond het echt interessant. Ik
was nooit echt met politiek bezig,
maar nu heb ik een andere kant
van het vak gezien

Tijdens Internationale Vrouwendag mochten wij
Koningin Maxima online verwelkomen.

Na het gesprek gaf Maxima aan ieder meisje en
iedere vrouw een coach te gunnen.

We zijn blij en trots dat zij op deze dag kennis heeft
gemaakt met ELANCE Academy. Ze wilde alles weten
van onze missie en waarom het zo belangrijk is voor
meiden om een positief rolmodel te hebben in hun
leven. Ze ging in gesprek met onze medewerkers, met
coaches en natuurlijk met onze meiden.

Emancipatie betekent zelf aan
het stuur van je leven staan
- Koningin Máxima

Koningin Maxima strijdt voor gelijkheid en verbindt
zich op die manier aan de missie van ELANCE
Academy, waar meiden en vrouwen ruimte krijgen
om te groeien en bloeien tot rolmodellen voor de
volgende generaties.

Met de Tweede Kamerverkiezingen in zicht, was het
doel om meiden en jonge vrouwen te laten zien dat
politiek geen ver van je bed show is en hoe
belangrijk ook hún stem is. Daarnaast was het doel
om de politieke vertegenwoordigers in contact te
brengen met een doelgroep die ze niet vaak bij
debatten tegenkomen. Hiermee hebben wij twee
verschillende leefwerelden aan elkaar verbonden.

Ik vind het belangrijk dat dit soort
evenementen vaker worden
georganiseerd, vooral ook omdat ik
hier zelf weer van groei!
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25 maart 2021

11 juni 2021

Strong Girls Together

#jijstaatnietalleen

Dit jaar heeft ELANCE Academy Strong Girls Together
in het leven geroepen. Dit is een groepsprogramma
voor meiden dat inzoomt op thema’s als
meidenvenijn, veerkracht, omgaan met angsten en
spanning, leren presenteren, zelfbeeld &
zelfvertrouwen en sociale vaardigheden.

Zo hebben we bijvoorbeeld met meiden uit groep 8
van een basisschool in West gefocust op
onderling contact maken met elkaar en opbouwend
met elkaar bezig zijn in plaats van over elkaar
roddelen of anderen buitensluiten. Door middel van
verschillende weerbaarheidsoefeningen,
bijvoorbeeld over-de-streep of het
complimentenspel, gingen we met de meiden de
uitdaging aan om met elkaar één groep te vormen.

Het groepsprogramma bestaat uit maximaal 10
deelnemers en duurt 8 weken waarin de groep
wekelijks 1,5 uur samenkomt om aan bovenstaande
thema’s te werken.
Dit wordt gedaan door middel van fotografie.
Hiervoor is een professionele
fotograaf aanwezig. In totaal hebben dit jaar
47 meiden in totaal 12 uur gewerkt aan deze
relevante thema’s.

Als ik zo kijk naar mijn
eigen foto vind ik mezelf eigenlijk
wel heel mooi

Onder het thema #jijstaatnietalleen want
#elancestaatnaastje hebben we in 2021 samen met
gemeente Amsterdam samengewerkt om seksueel
grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan.
Op 11 juni, tijdens het ELANCE Festival 2021 vroegen
we extra aandacht voor dit onderwerp, samen met
burgemeester Femke Halsema. Ze vertelde waarom
deze campagne voor haar zo belangrijk is en riep
alle aanwezigen op om samen een vuist te maken
tegen seksueel geweld tegen vrouwen. Die
boodschap is onderstreept door de aanwezigen
door samen een manifest te tekenen.
Tussen juni en december 2021 vroegen we daarnaast
aandacht voor het onderwerp op verschillende
scholen in de stad. Op 6 middelbare scholen in
Amsterdam organiseerden we dialogen over
seksueel grensoverschrijdend gedrag met leerlingen
en ervaringsdeskundigen, waarbij soms ook Femke
Halsema aanwezig was. Daarnaast kregen de
scholen een handleiding om het gesprek verder te
kunnen voeren in de mentorlessen.
Ook hebben we meiden en jonge vrouwen die te
maken hebben gehad met seksuele intimidatie
gekoppeld aan een vriendin of powervrouw: iemand
met wie ze kunnen praten over hun ervaringen. In
totaal hebben 20 meiden deelgenomen aan het
Strong Girls #jijstaatnietalleen programma.
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11 juni 2021

1 juli 2021

Het ELANCE Festival 2021 Amsterdam

Het ELANCE Festival
2021 Den Haag

Op 11 juni 2021 hebben we het ELANCE
Festival in Amsterdam in het Olympisch Stadion
georganiseerd! Daarbij werden meiden, vrouwen en
coaches in het zonnetje gezet.

We hebben met z’n allen gedanst, geschilderd,
geluisterd naar zangeres Inge, wafels gegeten en
gevierd dat het schooljaar er bijna op zat en we na
een lockdown eindelijk weer samen konden zijn.
Samenwerkingspartners als 3x3 united,
DressForSuccess en Swazoom hebben hier een
bijdrage aan geleverd. Maar ook de onvermoeibare
meiden van dispuut K.A.R.A.A.T. hebben weer een
groot deel van het programma verzorgd en onze
meiden een heerlijke middag bezorgd.

Ook was er weer een kledingevent waarbij elk meisje
gratis tweedehands kleding kon shoppen. De
hoeveelheid kleding die is ingezameld was
overweldigend, ook verschillende bekende
kledingmerken als New Originals en Daily Paper
hebben bijgedragen aan deze opbrengst.

Op het festival in Amsterdam waren ongeveer 175
bezoekers aanwezig. Al met al was het ELANCE
Festival een groot succes!

Naast dat de meiden mooie kleren konden uitzoeken
werden ze ook gestyled door 10 stylisten en
visagisten van Art of Colors School in Amsterdam
en het ROC. Ze vonden het fantastisch en waren
soms zelfs verlegen om kleding te pakken.

In Den Haag vond het ELANCE Festival plaats op
donderdag 1 juli. We hadden een mooie ruimte
tegenover de hofvijver en dichtbij het Mauritshuis.
Voor alle meiden stond er een heerlijke mocktail
klaar om hen te verwelkomen.
Op het ELANCE festival konden meiden gratis kleding
shoppen, hun haar, nagels en make-up laten doen.
Ook was er een student die glitter tattoos zette op
de gezichten van de meiden! In de creatieve hoek
konden de meiden waxinelichtjes schilderen om
daarna mee naar huis te nemen.
Middenin de ruimte lag een roze loper, waarbij aan
het eind van het event een heuse catwalk van is
gemaakt. Met begeleiding van leuke muziek en een
student met een microfoon gingen de meiden de
uitdaging aan om alleen of met hun coach over de
catwalk te lopen. Wat een leuk feestje was dat!
In Den Haag waren er ongeveer 60 bezoekers
aanwezig op het festival.
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Zomervakantie 2021

MidZomer Mokum
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In de zomervakantie van 2021 hebben we
85 meiden uit heel Amsterdam 6 weken lang
verschillende activiteiten kunnen aanbieden. Na een
coronajaar was het een hele opluchting om elkaar in
de zomer weer te mogen ontmoeten en samen
dingen te doen en nieuwe mensen te leren kennen.
Zo gingen we met zijn allen:
Op de Pannenkoekenboot
Springen bij Jump Square
Luisteren naar spoken word
Basketballen met 3x3 United georganiseerd 		
door Nienke van der Werf
Coderen op het Codam Coding College
Op bezoek bij het Tropenmuseum
Knutselen
Fantastische foto’s maken in het Youseum
Kruiden verzamelen en duurzaam koken bij 		
Lola Buitenpost
Hoog in de bomen klimmen bij Fun Forest
Portretten schilderen bij Framer Framed met 		
kunstenares Adjoa Kpeto
Speurtocht van kruiden en zelf pesto maken 		
bij duurzaam restaurant Elixer.

Ik wil volgend
jaar ook weer
meedoen met
het zomerprogramma

In totaal zijn er 48 groepsactiviteiten georganiseerd.
Tijdens deze bijeenkomsten hebben de meiden
gemiddeld 18 nieuwe meiden ontmoet. Het
zomerprogramma werd door deelnemers en ouders
gemiddeld beoordeeld met een 9.

Ik heb tijdens het
zomerprogramma geleerd om
dapper te zijn

Ik heb een
vriendin
gemaakt
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Zomervakantie 2021

September 2021

Zomerprogramma
Den Haag

Walk-in
Sinds september zijn wij gestart met de ELANCE WalkIn bij het OBA Waterlandplein in Noord en het
Zuiderlicht College in Zuid. Het OBA Roelof Hartplein
in Zuid volgde later in het jaar.

Ook hebben we in Den Haag in samenwerking met
Sprinters een zomerprogramma aangeboden voor
de meiden om te voorkomen dat ze na een lastige
COVID-19 tijd weer in een zwart gat zouden vallen.

Tijdens de ELANCE Walk In kunnen meiden op een
laagdrempelige manier langskomen voor vragen
bij ELANCE. De meiden lopen zelf bij ons binnen, maar
worden soms ook op afspraak bij ons ingepland door
een mentor of zorgcoördinator van de school.

In plaats van thuis zitten konden de meiden uit hun
sociale isolement komen, activiteiten ondernemen
en sociale contacten opdoen. Ook hebben we
gewerkt aan onder andere veerkracht, zelfbeeld en
een gezonde leefstijl. In totaal hebben 7 meiden
meegedaan met het zomerprogramma
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Meiden komen langs met uiteenlopende vragen en
kwesties rondom seksualiteit, gender,
middelengebruik, sociale media en onderlinge ruzies.
Daarbij is sterk zichtbaar dat de afgelopen
coronajaren zwaar wegen op de meiden. Dit is niet
alleen terug te zien in hun schoolprestaties, maar
vooral als het gaat om mentale gezondheid en
sociale interactie.
Naast individuele gesprekken, worden wij ook ingezet
voor groepsgesprekken op scholen. Zo zijn wij
bijvoorbeeld ingezet bij een ruzie tussen 6 meiden uit
de brugklas. We hebben het gesprek gevoerd met de
meiden en gezamenlijk regels en verwachtingen
opgesteld. Hier hebben wij een contract van
gemaakt en dit hebben wij gezamenlijk ondertekend.

Ik vind het zo fijn dat jullie
hier zijn!
15

Oktober 2021

November 2021

Strong Girls Grow

Ambassadeurs van Amsterdam

In oktober 2021 zijn we gestart met de pilot van
Strong Girls GROW. Dit programma is speciaal voor
meiden van het MBO die stage lopen bij ELANCE
Academy en de ambitie hebben om door te
stromen naar het HBO.
Met dit programma willen we de meiden versterken,
voorbereiden op hun professionele toekomst en
ondersteunen bij het vinden van een balans tussen
werk, studie en privé.

Alle MBO studenten weten na het programma wat ze
willen doen na hun MBO opleiding. Ook hebben alle
studenten hun netwerk uitgebreid. Daarnaast is er
gewerkt aan planning en balans.

Ik heb een positiever zelfbeeld.
Ik ben zekerder over mijn
toekomst en heb erg veel balans
gevonden in school, stage en alle
buitenschoolse activiteiten.
Ook ben ik erg goed geworden in
plannen

Uiteindelijk willen wij hiermee hun kansen op een
geschikte stage- en werkplek vergroten. Dit doen
we door MBO studenten te koppelen aan HBO
studenten die ook stage lopen bij ELANCE. Tijdens dit
programma spraken de MBO student en HBO student
om de week met elkaar af, gedurende 10 afspraken.
De meiden hebben persoonlijke leerdoelen
opgesteld en hieraan gewerkt door middel van
kwaliteitsspellen, planningsopdrachten en
rollenspellen.
Het programma hebben we feestelijk afgesloten
met muziek en lekker eten. De meiden gaven
allemaal aan heel blij te zijn dat ze mee hadden
gedaan en een stuk beter te weten wat ze in de
toekomst willen.

Tijdens dit project heeft ELANCE Academy onder
andere samengewerkt met Sprinters. Sprinters zijn
jongeren tussen 14 en 27 jaar, die hun
maatschappelijke diensttijd volgen vanuit de NJR
(Nationale Jeugdraad). Onderdeel van de
maatschappelijke diensttijd is dat ze zich bij ELANCE
vrijwillig inzetten voor andere jongeren.
Tijdens de maatschappelijke diensttijd kunnen
jongeren hun interesses en talenten ontdekken. In
totaal waren 6 sprinters bij Ambassadeurs van
Amsterdam betrokken.

Het vergroten van het sociale netwerk is een van
de grote doelen geweest tijdens het programma.
De meiden zijn in de eerste training op zoek gegaan
naar hun eigen interesses en de link die ze konden
leggen met anderen.
Het durven aanspreken van onbekenden om meer
buurtcohesie te creëren hebben de meiden geleerd
bij de eindactiviteit. In stadsdeel Oost was dit
bijvoorbeeld door armbandjes uit te delen voor het
creëren van een groter samenzijn in de buurt.
Door het met elkaar te hebben over wanneer ze zich
onveilig voelen en wat ze kunnen doen om de buurt
veiliger te maken, zijn de meiden zich veel
bewuster van hun plek en hun rol in de buurt en wat
ze zelf kunnen doen om hun situatie te verbeteren.

Ik heb geleerd om positiever over
mezelf te denken en om mezelf
beter te begrijpen
Na afloop van het programma hebben we een
tevredenheidsonderzoek gedaan. Gemiddeld gaven
de HBO studenten het programma een 9 en de MBO
studenten gaven het programma een 10.

In november zijn we gestart met het met het
Ambassadeurs van Amsterdam programma.
Meiden in de leeftijd van 12 tot 18 jaar leerden hoe ze
hun krachten kunnen inzetten en bundelen om hun
eigen buurt of community beter en veiliger te maken.
Dit maakten we zichtbaar in de directe omgeving
van de meiden, maar ook door de hele stad.
Hierdoor zijn de meiden een rolmodel voor anderen
en kunnen zij inspireren tot meer actie.

Ambassadeurs van Amsterdam is een initiatief van
de gemeente Amsterdam. Zij investeert in jonge
leiders die de stad duurzaam versterken. Bestaande
‘good practices’ in de stad op het gebied van
community building en empowerment moeten
zichtbaarder worden gemaakt en versterkt worden.
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Hoe zit het met de weerbaarheid?

Impact 2021

Na afloop van de coaching hebben meiden meer
zelfvertrouwen en kunnen ze beter hun grenzen
aangeven. 73% is na de coaching tevreden met
zichzelf en 69% kan haar grenzen aangeven. Na
afloop van de coaching vindt 72% van de meiden
het makkelijk om eigen keuzes te maken.

In 2021 heeft ELANCE 872 meiden en jonge vrouwen
versterkt: 697 In Amsterdam, 155 in Den Haag en 20 in
Zoetermeer. Dat betekent een groei van maar liefst
94% in Den Haag en 63% in Amsterdam! Ook zijn we
in Den Haag nieuwe samenwerkingen aangegaan
met Stichting Jeugdwerk en Wijkz. In totaal zijn we
met 65% gegroeid ten opzichte van vorig jaar.

Vertrouwen in de toekomst

Vóór de coaching had 41% van de meiden weinig
vertrouwen in haar toekomst. Na de coaching heeft
70% van de meiden veel vertrouwen in haar
toekomst. 88% van de meiden geeft aan dat ze door
ELANCE beter weten wat ze in de toekomst willen.

Is de coaching effectief?

De meiden geven gemiddeld een 8.6 aan hoeveel
ze aan het coachingstraject hebben gehad en een
8.3 aan het behalen van hun persoonlijke leerdoelen.
97% van de ouders ziet hun dochter groeien tijdens
de coaching, met name het zelfvertrouwen en de
weerbaarheid van de meiden valt hen op.
95% van de toeleiders ziet een positieve groei bij de
meiden sinds de coaching en is tevreden met het
uiteindelijke resultaat. Ze noemen
coachingstrajecten laagdrempelig en effectief.

Ze is zelfverzekerder. Ze geeft
zelf aan dat de coaching niet
meer echt nodig is, ze kan het nu
alleen
Verborgen talenten aan het licht brengen

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.
In totaal is 96% van de meiden zich na de
coaching bewust van haar talenten. 96% van de
meiden maakt na de coaching gebruik van haar
talenten en 56% van deze meiden geeft aan zelfs
(heel) vaak gebruik te maken van haar talenten.

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 8.3.
De coaches worden door de meiden beoordeeld
met een 9.4. ELANCE geven ze een 8.7. Ze geven een
8.3 aan hoeveel ze aan de coaching hebben gehad.

Mijn oudste dochter ging van een
stil meisje naar een
zelfverzekerde dame

Het programma heel veel
positieve verandering gebracht
binnen mijn gezin en daar ben ik
heel erg dankbaar voor
20

Uitbreiden van het sociale netwerk

Jullie kwamen als een geschenk
uit de hemel, echt zo fijn dat mijn
dochter bij jullie terecht kan

Het vergroten van het sociale netwerk 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.
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 hun netwerk uit
met gemiddeld 12 nieuwe contacten, waarvan
gemiddeld 3 nauwe contacten.

Wat vinden de coaches van hun werk en
opleiding?

ELANCE zet niet alleen meiden in hun kracht, maar
leidt ook stagiaires op tot coaches.
Tijdens hun stage bij ELANCE ontwikkelen zij zich
breder dan alleen praktijkgericht. Ook zij ontdekken
talenten en leren deze in te zetten. En ook zij
ontwikkelen zich tot nog sterkere vrouwen en
rolmodellen. In 2021 heeft ELANCE 142 studenten
een stageplaats kunnen aanbieden en opgeleid tot
coach:
- De coaches geven de ontwikkeling die ze hebben
doorgemaakt bij ELANCE een 8.3.
- Een 8.3 voor de ruimte die er is bij ELANCE om aan
persoonlijke leerdoelen te werken.
- De begeleiding die de studenten krijgen,
beoordelen ze met een 8.5.
- De sfeer bij ELANCE een 8.6. De coaches geven aan
ELANCE een prettig stagebedrijf te vinden waar ze
veel leren en hun praktijk doelen vanuit de opleiding
halen.

Ze is heel veel veranderd.
Vanaf de 1ste klas was ze altijd
stil en eenzaam, maar nu praat
ze en communiceert ze met
andere kinderen, dat gaat goed.
Veel verbetering!
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.
13% van de meiden bezoekt na de coaching een
buurthuis of jongerenwerk en 38% maakt gebruik van
een stadspas.

ELANCE is een erg veilige en
warme organisatie
Naast stagiaires begeleidt ELANCE ook elk jaar weer
veel afstudeerders die een bijdrage doen aan
ELANCE als steun- en kennispunt. In 2021 hebben 14
studenten hun scriptie geschreven bij ELANCE.
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Coaches aan het woord
Met onze preventieve interventies
bereiken we meer dan is uit te drukken in
cijfers. Shannon, Alicia en Nouhalia
vertellen hun verhaal als coach bij ELANCE.

De meiden zien groeien in de korte tijd dat je ze
coacht is ontzettend leuk. Zo ga ik vaak met een
voldaan gevoel naar huis na een afspraak met mijn
coachee!
De mooiste herinnering aan mijn stage bij ELANCE
Academy was toch wel de afsluiting van mijn eerste
traject. Ik ging samen met mijn teamcoach thuis op
bezoek bij mijn meisje en haar moeder. We hebben
het traject doorgenomen en stilgestaan bij alle
doelen die we hadden behaald. Wat er voor mij
echt uitsprong was dat de moeder aangaf dat haar
dochter elke keer na onze afspraken vrolijk
thuiskwam. Ze heeft haar dochter gedurende het
traject echt zien groeien. Dit is super leuk om te horen
en geeft een gevoel van waardering.
Hier doe je het voor!

Shannon

Ik ben Shannon en tijdens het
tweede jaar van mijn opleiding
Social Work ben ik 2 dagen per
week coach geweest van in
totaal 4 meiden.
Ik ben bij ELANCE Academy
terecht gekomen via de vacaturebank van mijn
school. Na het lezen van de vacature van coach bij
ELANCE was direct mijn interesse gewekt en heb ik
meteen een sollicitatiebrief gestuurd. Wat mij het
meeste aansprak is dat het bij ELANCE echt alleen
om vrouwen draait en je dus ook verdieping kunt
zoeken in wat het met zich mee brengt om een
meisje en jonge vrouw te zijn. ELANCE Academy heeft
mij laten inzien dat je als jonge vrouw alles kan
bereiken zolang je hier zelf in gelooft!

Ik ben goed zoals ik ben

Tijdens één van de coachingsmomenten gaf
Shannon haar meisje de opdracht om op een
spiegel te schrijven wat ze mooi vindt aan zichzelf. Bij
de ene zijde schreven ze uiterlijke kenmerken op en
de andere zijde karaktereigenschappen.

In ieder onzeker meisje zit een
sterke powervrouw

Mijn meisje is best wel onzeker
en wil hieraan werken, vandaar
dat ik haar wilde laten zien hoe
mooi ze is

ELANCE Academy is een leuke stageplek met een
ontzettend leuk team! Wat ik fijn vind is dat je als
coach echt gekoppeld wordt aan een meisje dat bij
jou past. Ook de vrijheid en flexibiliteit die je krijgt
binnen de stage en het coachingstraject werken
voor mij heel fijn. Door deze vrijheid kan ik écht op
maat coachen.

Alicia

Nouhaila

Ik ben Alicia en ik ben stagiair bij
ELANCE Academy. Via de
stagemarkt op mijn school kwam
ik in contact met ELANCE.

Mijn naam is Nouhaila en ik ben
21 jaar oud. Helaas zit mijn stage
bij ELANCE Academy er na een
jaar op maar ik vertel jullie graag
wat meer over mijn ervaringen.

De organisatie sprak mij direct
aan vanwege de doelgroep:
meiden en jonge vrouwen tussen de 10 en 27 jaar.

Ik ben bij ELANCE Academy
terecht gekomen door de stagemarkt op de
Hogeschool van Amsterdam. Toen ik bij de stand van
ELANCE Academy kwam was ik gelijk verkocht. Ik vond
het heel interessant dat je gekoppeld wordt aan een
meisje waarmee je een aantal weken contact hebt
en activiteiten gaat ondernemen rondom
verschillende thema’s. Wat mij vooral aansprak is dat
persoonlijke doelen en dromen hierin centraal staan.
ELANCE Academy gelooft in een wereld waarin
iedereen de kans moet krijgen om ambities te
hebben, kwaliteiten te ontwikkelen en dromen waar
te maken en daar sta ik zelf helemaal achter.

Ik vond het in het begin best een uitdaging om
coach te zijn. Maar na een aantal trainingen en
goede begeleiding van mijn teamcoach en de
projectcoördinator begon ik steeds meer mijn draai
te vinden. Ik heb ontzettend veel geleerd het
afgelopen half jaar. Zo besef ik nu dat fouten maken
mag en dat je daar alleen maar van leert. Niet alles
is mijn schuld. Hierdoor sta ik nu veel sterker in
mijn schoenen!
Het eerste meisje wat ik heb gecoacht heb ik in korte
tijd zien groeien van een verlegen en rustig meisje
naar een mooie vlinder die trots is op zichzelf!

Bij ELANCE Academy is geen dag hetzelfde en elke
dag leer je weer nieuwe dingen door onder andere
deskundigheidstrainingen. Ik vond mijn stage bij
ELANCE Academy dan ook heel erg leuk. De sfeer is
ook erg fijn. Ik kon goed opschieten met de andere
coaches, mijn teamcoach en mijn stagebegeleidster.

Het eerste meisje wat ik heb gecoacht heb ik in korte
tijd zien groeien van een verlegen en rustig meisje
naar een mooie vlinder die trots is op zichzelf! In de
loop van het traject werd ze steeds spraakzamer en
durfde ze veel beter voor zichzelf op te komen. Dit
bleef ook in haar omgeving niet onopgemerkt. Haar
moeder zag het verschil ook en dat vond ik
ontzettend leuk om te horen. Daar doe je het voor!

Toen ik net begon bij ELANCE Academy vond ik het
allemaal erg spannend. Vooral toen ik voor de
eerste keer met mijn meisjes ging afspreken en ook
bij hen thuiskwam. Ik had een coachee die in het
begin totaal niet sprak en dat was best een
uitdaging. Naarmate ik verschillende activiteiten met
haar had uitgevoerd en leuke dingen had gedaan
begon ze steeds meer te praten. Na een aantal
weken waren wij echt een oudere zus en zusje.
Zo bijzonder!

Na een aantal weken waren wij
echt een oudere zus en zusje
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Organisatie
Overzicht financiers 2021

Team

Fonds21
Instituut GAK
Oranjefonds
Fonds 1818
Stichting Kinderzorg Den Haag-Rotterdam
Charity Stichting Rob Beers
Stichting Boschuysen
Stichting Levi Lassen
Katholieke Stichting JongerenBelangen (KSJB)
Stichting Haags Groene Kruis Fonds
Fonds Schiefbaan Hovius
Janivo Stichting
VSBfonds
Hélène de Montigny Stichting
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe
Stichting Dioraphte
Rotary Club Amsterdam, RIO aan de Amstel
Vereniging Nationale Jeugdraad
Eichholz
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Gemeente Amsterdam
Gemeente Den Haag
Gemeente Zoetermeer
Universiteit van Amsterdam

Het team van ELANCE Academy wordt gevormd door
een directeur en 21 fulltime en parttime
medewerkers, aangevuld met jaarlijks ongeveer 150
coaches/ vrijwilligers. Team Den Haag en Zoetermeer
bestaat uit 5 medewerkers en Team Amsterdam uit
16 medewerkers. De teams Communicatie, Funding
en HR, die de hele organisatie ondersteunen, werken
vanuit Amsterdam.
ELANCE heeft ook dit jaar weer een enorme groei
doorgemaakt. Zowel in het aantal meiden dat is
versterkt als in het aantal coaches (stagiaires) dat
we hebben opgeleid, als medewerkers om dit
allemaal in goede banen te leiden.
Deze groei vroeg om meer fondsenwervingsinzet. Dit
jaar hebben we dan ook ons fondsenwervingsteam
uitgebreid en mochten we Marieke Heydeman
welkom heten. Zij ondersteunt met name ons
ELANCE-team in Den Haag, maar heeft ook taken op
het financieringsgebied van de landelijke groei.

Hier doen we het van

We hebben verschillende inkomstenbronnen. Om te
beginnen de vaste subsidieverstrekkers als de
gemeente Amsterdam, Den Haag en Zoetermeer.
Daarnaast dragen grote en kleine fondsen bij aan
onze missie, zoals te zien in het overzicht hieronder.
Onze Strong Girls Together programma’s worden
deels gefinancierd door de gemeente, deels door de
scholen waarop we deze programma’s organiseren
Tenslotte ontvangen we jaarlijks incidentele donaties
van particulieren, bedrijven en organisaties als de
Rotary Club.
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Doel voor 2022

We verwachten voor 2022 een groei in aantal meiden en programma’s in Amsterdam, Den Haag en
Zoetermeer. In 2023 willen we onze programma’s ook
aanbieden in steden waar we nu nog niet werkzaam
zijn. In Utrecht, Almere en Rotterdam zijn hiertoe de
voorbereidende gesprekken gestart.

Dank voor alle bijdragen!

We bedanken iedereen die dit jaar een bijdrage
heeft geleverd aan onze missie. Of het nu een subsidie of een donatie was, een fysieke bijdrage zoals
kleding voor ons kledingfestival, coaching als stagiair of de inzet als powervrouw. Zonder al deze hulp
zou ELANCE Academy niet zo’n groot succes zijn. Dus
bedankt, namens het gehele team van ELANCE en al
onze Strong Girls!

Bestuur Stichting ELANCE Academy

Voorzitter/ penningmeester: Bob Evert Jan Seemann
Secretaris: Güluzar Ünlütürk
Algemeen bestuurslid: Marsha Tap
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Vooruitblik 2022
Januari

Februari

- Start vervolg Walk-in
- 27: Stemverleiders debat Amsterdam

Maart

April

Juli

Juni

Mei

Oktober

November

December

- 17: Stemverleiders debat
gemeenteraadsverkiezingen Den Haag
- 23e: K.A.R.A.A.T. evenement

Augustus

- 17: Start Midzomer Mokum

- MidZomer Mokum

September

- Start Strong Girls Together
- Start Walk-in 3 locaties in Zuidoost
- 150 nieuwe student-coaches

- 11: Wereld Meisdjedag

26

- 8: Internationale vrouwendag
- 31: Queer bijeenkomst ELANCE x Dock

- 21: Iftar Amsterdam
- 29: Start samenwerking
MBO-raad GROW programma

- 15: Powervrouwen evenement
Amsterdam
-16: ELANCE Festival Amsterdam
-23: ELANCE Festival Den Haag

- 25: dag van de stagiair

- 25: Powervrouwen en
coaches langs de deuren met
kerstcadeaus

- Orange the World-campagne
- Moeder-Dochter dag in West/
Nieuw-West
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Contact

Adres

020-2337044

Kantoor

info@elanceacademy.nl

Bos en Lommerplein 281
1055 RW Amsterdam

www.elanceacademy.nl

Postadres

ELANCE Academy

Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 30
1054 SP Amsterdam

@elanceacademy

ELANCE Academy

Den Haag
Burgemeester van Karnebeeklaan 6a
2585 BB Den Haag
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