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Voorwoord
Welkom in het jaarverslag van 2019. Wat
een fantastisch seizoen hebben we weer
achter de rug! In Amsterdam zijn we
nóg groter gegroeid en in Den Haag zijn
we succesvol gestart, bij elkaar hebben
we weer 318 meiden en jonge vrouwen
versterkt!
Benieuwd wat er allemaal is gebeurd
binnen de programma’s? Je leest het in
alle persoonlijke verhalen in dit jaarverslag.
Meiden, coaches en projectcoördinatoren
blikken terug op hun ervaringen.
Vorig seizoen spraken we al over de
plannen voor ons online volgsysteem
Strong Girls Toolkit. Dit draait inmiddels
op volle toeren en is met open armen
ontvangen door de coaches en
medewerkers. Afgelopen seizoen hebben
we hard gewerkt om onze effecten in
kaart te brengen. Wat ben ik trots op het
resultaat! Lees verder om te zien wat voor
cijfer onze meiden aan hun coach geven.
Iedereen die heeft bijgedragen aan het
succes van afgelopen seizoen: ontzettend
bedankt!
Liefs,

Aytun Aydin
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Over ELANCE
Academy

Onze missie

ELANCE Academy leidt meiden en jonge
vrouwen op tot sterke, inspirerende
rolmodellen voor de volgende
generatie. Dit doen we door middel
van onze vijf coachingsprogramma’s
voor diverse leeftijden. Wij geloven in
een wereld waarin iedereen de kans
krijgt ambities te hebben, kwaliteiten te
ontwikkelen en dromen waar te maken.
Alle betrokkenen bij ELANCE komen
samen in het Strong Girls Network zodat
kennis, cultuur, ervaringen en netwerk
met elkaar gedeeld worden en er
positieve verbindingen ontstaan.

Een wereld waarin iedereen
de kans krijgt ambities
te hebben, kwaliteiten te
ontwikkelen en dromen waar
te maken.

Onze visie
Inspire to explore
Eigen identiteit ontdekken en
(leef)werelden vergroten
Inspire to share
Delen en verbinden met elkaar
Inspire to act
Kennis en ervaring doorgeven
en anderen inspireren

Facts 2019

318 meiden en

98

versterkt

coaches

jonge vrouwen

28 thema-

bijeenkomsten

69 trainingsdagen

9 workshops
8 events

8 scripties

getrainde

18

MBO’ers

76

HBO’ers

4

WO’ers

18 powervrouwen

“Ik heb geleerd van de

coaching dat ik kan en
mag zijn wie ik ben!”

Het Eventteam
Yasmine en Elisabeth zijn studenten van de
Cultureel Maatschappelijke Vorming aan de HvA.
Ze liepen hun tweedejaars stage bij ELANCE in het
Eventteam. Elisabeth vertelt: “Samen met twee
andere medestudenten van de opleiding hebben we
themabijeenkomsten en kledingevents georganiseerd,
een leuke uitdaging.”
Yasmine vult aan: “We organiseerden die
bijeenkomsten aan de hand van de thema’s van de
programma’s. Door mijn stage bij ELANCE heb ik leren
netwerken, contacten leggen en begeleiden, maar
ik heb mij ook kunnen ontwikkelen in het meer op de
voorgrond staan in een bedrijf. Ik heb geleerd om uit
mijn comfort zone te stappen en uitdagingen aan te
gaan, dat zet ik nu door in mijn volgende stage.”
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Waar ze het meest trots op zijn? Elisabeth vertelt: “Alle
bijeenkomsten die we hebben neergezet! We hebben
er een creatieve draai aan gegeven en veel actieve
werkvormen ingezet, we hebben onze gestelde doelen
behaald met de groep meiden. Ik heb de meiden zien
opbloeien. Aan het begin waren er veel verlegen en
op de achtergrond, maar aan het einde stonden ze
zelfverzekerd voor de groep. Ik wil dan ook aan alle
meiden meegeven: wees trots op wie je bent!”

Strong Girls XS
Strong Girls XS

10-12
jaar

Aantal gecoachte meisjes:

30

Thema’s
Cultuur & Ik
Vriendschap & Relaties
Blik op de Toekomst
Gezonde Leefstijl
Talentontwikkeling

“Van te voren wist ik
niet zo goed wat ik
kon verwachten bij
ELANCE, maar omdat het
Amsterdam
speciaal voor meiden
is wilde ik graag mee
doen” vertelt Kaylee. “Ik gaf me op voor
coaching van ELANCE omdat ik meer
zelfvertrouwen wilde”. En dat is gelukt!
Roos heeft Kaylee gecoacht en vertelt:
“Kaylee kwam binnen als een heel verlegen
meisje, die tijdens het praten eigenlijk
niemand aan durfde te kijken. Ze vond het
daardoor heel lastig om vrienden te maken
of bijvoorbeeld haar vinger op te steken
in de klas. Kaylee en ik hebben daarmee
geoefend door haar angsten aan te gaan.
Gedurende de coaching maakte Kaylee
steeds meer oogcontact en groeide haar
zelfvertrouwen!”

Ook vertelt Kaylee over haar favoriete
bijeenkomst: de kledingevents. “Zo leuk dat
dat er zoveel mooie kleding is! Ook is er altijd
heerlijk eten en is het gewoon super gezellig
om met zoveel meiden en coaches samen te
zijn. Ik neem ook altijd kleding mee voor mijn
zus, ik zie haar niet zo vaak en ik wil haar soms
ook graag iets geven.”

“Samen met Roos heb ik gewerkt aan mijn
plankenkoorts en mijn zelfvertrouwen. We
hebben veel geoefend en uiteindelijk heb ik
zelfs op een event voor ELANCE gepitcht op
een groot podium! Dat vond ik super eng,
maar toen ik klaar was voelde ik me erg
opgelucht, blij en trots.”

Kaylee raadt de coaching van ELANCE zeker
aan haar vriendinnen aan:

Coach Roos vertelt: “Ook ik heb veel gehad
aan de coaching. Ik heb geleerd dat er soms
maar heel weinig nodig is om een meisje
zoals Kaylee een heel stuk verder te helpen.
Daarnaast vond ik het heel mooi om te zien
dat Kaylee, net als veel andere jonge meiden,
zo enthousiast was en er echt voor ging!
Ze wilde sommige dingen wel veranderen,
maar wist gewoon niet hoe. Dankzij de
coaching weet Kaylee dat nu wel en heeft ze
vertrouwen in de toekomst.”

“Je krijgt een grote oudere

zus om mee te praten en je

geheimen te delen, ELANCE is
echt fijn en leuk!”

Strong Girls Young
Coach Irem vertelt over
de meiden die ze in het
Young programma heeft
gecoacht: “Wat mij het
Den Haag &
meest is bijgebleven van
Amsterdam
het coachen bij ELANCE
is dat ik met de meiden zo’n hechte band
heb opgebouwd. Ik wist van te voren niet
dat meidenwerk mij zo zou liggen, dat heb
ik echt hier ontdekt.”
Irem liep eerder al haar tweedejaars stage
bij ELANCE en is nu actief als derdejaars
coach. Irem coachte meerdere meiden,
maar haar eerste meisje blijft haar extra
bij. “Mijn meisje was 15, ik was net 18, we
woonden in dezelfde buurt, leken op
elkaar en hadden direct een klik. Beiden
leven we in twee culturen. Ik werd echt
opgenomen in het gezin, mijn meisje had
veel meegemaakt en we hebben samen
veel bereikt. We spreken elkaar inmiddels
weinig meer, maar toevallig kreeg ik vorige
week nog een appje dat ze de coaching
echt onvergetelijk vond en er zoveel van
heeft geleerd wat ze nu nog steeds inzet. Zo
bijzonder vind ik dat!”
“Een van mijn andere meisjes was heel stil
en onzeker, met name over haar lichaam.
Daar hebben we aan gewerkt tijdens de

coaching, onder andere door het maken van
een complimentenslinger. In het begin van
de coaching kon ze niets positiefs zeggen
over zichzelf, maar uiteindelijk kon ze dingen
zeggen als ‘ik ben mooi’, ik mag er zijn’, ‘ik heb
een mooi lichaam’, dat had zoveel effect!
Ze had veel meer zelfvertrouwen en voelde
ze zich veel meer op haar gemak in haar
lichaam. Echt een hoogtepunt. Bijzonder
hoe ik heb kunnen bijdragen aan die
gedachteverandering.”
De coachingstrajecten hebben Irem
zelf ook veel gebracht: “ik merk dat
ik echt veel energie kan halen uit de
coachingsafspraken. Ik heb geleerd dat we
als meiden en vrouwen elkaar echt kunnen
versterken! Ik luister nu bijvoorbeeld veel
meer naar mijn zusjes, vraag naar hun leven,
hoe ze zich voelen en hoe ze dingen ervaren.”

”Nu ik heb gezien hoeveel
effect dat heeft op de

meisjes die ik heb gecoacht
doe ik dat ook veel meer

naar mijn eigen zusjes. Dat
vind ik heel waardevol!”

Strong Girls
Young

12-18
jaar

Aantal gecoachte meisjes:

177

Thema’s
Cultuur & Identiteit
Weerbaarheid & Zelfbewustzijn
Opleiding, Werk & Toekomst
Gezonde Leefstijl
Talentontwikkeling

Strong Girls Young+
Strong Girls
Young+

12-18
jaar

Aantal gecoachte meisjes:

30

Thema’s
Cultuur & Identiteit
Weerbaarheid & Zelfbewustzijn
Opleiding, Werk & Toekomst
Gezonde Leefstijl
Talentontwikkeling

Chantal is 14 jaar,
zit in de 3e klas en
wordt aangemeld
bij ELANCE door de
Den Haag &
schoolmaatschappelijk
Amsterdam
werker van
Schoolformaat. Chantal wordt gekoppeld
aan Gabriella. Coach Gabriella schrikt als
ze bij Chantal thuis komt: het gezin leeft
in extreme armoede. Er zitten gaten in
de muren en er zijn nauwelijks meubels.
Moeder is onlangs bevallen van zoontje
en zowel met de gezondheid van de
baby als van de moeder gaat het niet
goed. Ook op het gebied van persoonlijke
hygiëne is er nog een wereld te winnen.
Chantal weet niet hoe zij haar haar moet
wassen, heeft vieze nagels en kleedt zich
slecht. Haar kleren zijn over het algemeen
veel te groot en ruiken niet fris.
Ondanks haar situatie is Chantal een
positief meisje dat vrijwilligerswerk doet
in het buurthuis. Het klikt goed tussen
Gabriella en Chantal waardoor ze in korte
tijd veel kunnen bereiken. Gabriella laat
haar bijvoorbeeld door middel van een
plaatje van het menselijk lichaam zien
welke delen verzorging nodig hebben

en hoe je dat aanpakt. Ook bespreken
ze samen hoe een gezond eetpatroon
eruit ziet. Al snel krijgt Chantal hierdoor
meer energie en krijgt ze weer kleur in
haar gezicht.
Na 21 weken coaching zegt Gabriella:
“Aan het begin zag ik een rustig, stil en
volgzaam meisje dat het moeilijk vond
om tegen pesters in te gaan of hen
juist te negeren. Nu zie ik een stoere
sterke meid die weet wat ze wilt en haar
grenzen durft aan te geven. Ze komt
met een grote glimlach uit school en
is dan nog even aan het dollen met
vrienden en vriendinnen. Ook onderweg
naar huis zegt ze iedereen gedag die
ze tegen komt van haar school. Iets
wat zij aan het begin van de coaching
niet deed. Ze heeft meer vriendinnen
gemaakt en ze leidt de nieuwe
leerlingen op school rond.”

“Ze is zelfverzekerder

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

Strong Girls XL
“Ik heb meegedaan
met het XL programma
omdat mijn psycholoog
het aanraadde”, vertelt
Amsterdam
Leila (19). “Met een
coach van ELANCE kon
ik dan leuke dingen gaan doen en zou
ik meer naar buiten gaan, in plaats van
alleen praten bij de psycholoog.”
Leila had last van sociale angsten en haar
coach Donna heeft haar aan de hand
meegenomen om hier stapje voor stapje
mee aan de slag te gaan. “Wat me het
meest is bijgebleven van de coaching
is dat Donna mij heeft geholpen om
naar de workshops van ELANCE te gaan,
daarvoor durfde ik dat echt niet. Ik vond
het spannend om er heen te gaan met
Donna, maar heb toch doorgezet omdat ik
over die angst heen wilde komen.” Donna
vertelt: “we hebben het rustig opgebouwd.
De eerste keer kwam ik Leila thuis halen,
de tweede keer spraken we af op de hoek
en de derde keer kwam Leila zelf naar de
locatie. Stap voor stap werd ze steeds
zelfstandiger en overwon ze een stukje
angst.”

Leila vertelt dat de coaching haar veel heeft
gebracht, ze vindt het een goede ervaring. “Ik
heb mijn angsten overwonnen. Aan het einde
van de coaching hebben we wat gedronken
in de Sky Lounge, waar ik helemaal zelf naar
toe ben gekomen én weer naar huis. Dat had
ik voor de coaching niet gedaan, ik kwam
nauwelijks buiten en zeker niet op een plek
waar veel mensen zijn.” Donna vult aan: “nou
dat was echt een hoogtepunt!.” “Ja!”, zegt Leila,
“een ander hoogtepunt is dat ik met Donna
ginger ale heb gedronken, dat is echt mijn
lievelingsdrankje nu!”
Donna lacht, “ja dat was ook een leuke
afspraak.” Donna heeft ook veel geleerd van
coach zijn bij ELANCE: “ik heb ontdekt dat ik
het echt heel leuk vind om te coachen. Ik gun
iedereen een coach, ik had zelf ook wel een
coach willen hebben toen ik 17 was. Er komt
zoveel op je af! Je moet schoolkeuzes maken,
je krijgt misschien een relatie en je hebt
vriendinnetjes waar je soms ruzie mee krijgt.”

“Ik denk dat iedereen een

coach kan gebruiken op elk

moment van haar leven, ook
als het goed met je gaat!”

Strong Girls XL

18-27
jaar

Aantal gecoachte vrouwen:

41

Thema’s
Persoonlijke Ontwikkeling
Zelfwaardering & Zelfvertrouwen
Opleiding, Werk & Toekomst
Financieel Fit
Gezonde Leefstijl

Strong Girls Work
Strong Girls Work

“Ik heb geleerd van Andrea
om een lastige situatie te
analyseren, helder na te
blijven denken en niet te veel
Amsterdam
hooi op mijn vork te nemen.
Ik kan soms erg gefocust zijn
op één bepaalde situatie, maar Andrea liet me
inzien dat in zo’n geval even bezig zijn met iets
heel anders ook prettig kan zijn.” vertelt Brigitte.

40

meiden en jonge vrouwen
naar een opleiding of werk
begeleid

Wat doen we?
Strong Girls Work
ondersteunt jonge vrouwen
bij het vinden van passend
werk of een opleiding.

“Ik ben zelf ook coach bij ELANCE geweest, dus
ik had wel wat verwachtingen, maar ik had
niet verwacht dat ik echt persoonlijke dingen
kon bespreken en dat ik écht een band op zou
bouwen met Andrea. Ik vind het heel fijn dat
ik haar heb ontmoet en dat zij mij zo fijn heeft
kunnen ondersteunen. Ik deed mee omdat ik
wilde gaan starten met een studie Rechten,
maar zelf nog niet goed wist of dit juiste keuze
was. Ik wilde graag iemand ontmoeten die al
ervaring had in die wereld en eventueel ook
werkzaam was op dat gebied.”
En daar kwam powervrouw en rechter Andrea
in beeld: “wat mij het meeste bijblijft van
de coaching is dat je door al je ervaringen
iemand enorm kan ondersteunen. Terwijl je

zelf niet altijd door hebt wat voor een effect
dat kan hebben. Het is enorm inspirerend
om met jonge mensen te werken. De open
blik van een jongere werkt ook goed voor
jezelf. Ik besef nu meer wat ik zelf kan en kan
overdragen aan anderen, hier was ik me
voorheen niet zo van bewust.”
Brigitte vertelt over hun afspraken: “we
werkten samen aan nieuwe inzichten en wat
er op dat moment speelde in mijn leven. Dat
deden we vooral door veel te praten en per
situatie te kijken hoe ik dat kon oplossen of
wat ik het beste kon doen op dat moment.
Heel fijn! Als ik nu terugkijk zou ik zeker weer
mee willen doen met WORK, ik heb veel
geleerd en vind het fijn dat ik Andrea heb
leren kennen.” Andrea vult aan:

“Ik zou zo weer mee doen als
powervrouw. Het is een heel
mooi programma dat voor
beide partijen enorm veel
voordelen kan hebben.”

Mede dankzij de coaching van Andrea is Brigitte in september
2019 gestart met de opleiding HBO rechten.

Inge

Winita

“Het was weer een geslaagd seizoen. ELANCE
heeft echt een professionaliseringsslag
gemaakt in het afgelopen jaar. Waar we in het
eerste jaar de straat op moesten om meiden
te werven zijn we nu een volwassen organisatie
waarbij onze partners veel vertrouwen hebben
in ons en zien dat het werkt wat we doen. Ook
hebben we veel meer verbinding met andere
organisaties, een verbinding die verder gaat
dan een simpele samenwerking, mede dankzij
Flexibel Preventief Aanbod Jeugd.

Het Strong Girls Young+ programma ging
afgelopen seizoen van start in Den Haag,
projectleider Winita vertelt:

Projectmanager Amsterdam

Ik kom steeds vaker meiden tegen die in het
verleden zijn gecoacht en nu zelf graag willen
coachen of op een andere manier iets willen
betekenen voor andere meiden. Zo bijzonder!
Een koppel van afgelopen seizoen dat ik niet
snel zal vergeten zijn Megan en Leandra. Ik was
heb gezien hoe Leandra zich heeft ontwikkeld
tot Strong Girl, een heel inspirerend verhaal.
Komend seizoen werken we verder aan
de verbinding met de andere preventieve
jeugdhulp aanbieders in de stad, gaan we
extra focussen op de 18+ meiden, staat de
samenwerking met hogescholen op de agenda
en gaan we op locatie werken in de stadsdelen.”
Check hier de video van
Megan en Leandra

Projectleider Den Haag

“Wat een mooie uitdaging om ELANCE in Den
Haag op de kaart te zetten! Door te zien wat
ELANCE in Amsterdam doet en wat voor impact
dat heeft zat ik vol energie om dat ook in Den
Haag op te zetten. Het is een heel succesvol
eerste seizoen geweest hier in Den Haag. We
hebben met 21 studenten in totaal 50 Haagse
meiden versterkt!
Een van mijn hoogtepunten was de Kick-Off
in Den Haag, de officiële start. Maar wat ik ook
als een hoogtepunt zie zijn alle belangrijke
samenwerkingen in de regio, zoals de
organisaties die trainingen voor de coaches
hebben verzorgd over bijvoorbeeld sexting,
depressieve gevoelens en interculturele
communicatie en uiteraard ook Schoolformaat
die de meiden bij ons aanmeldt.
Na zo’n krachtig seizoen kijk ik uit naar komend
seizoen waarin we nog meer meiden gaan
coachen en ook gaan starten in Zoetermeer!
Samen met het Den Haag team gaan we er
weer volop tegenaan. Ik heb er zin in!”

Effectmeting
Afgelopen schooljaar hebben we bij ELANCE Academy voor het
eerst een effectmeting afgenomen in het Strong Girls XS, Strong
Girls YOUNG en Strong Girls YOUNG+ programma. De effectmeting
bestaat uit een voormeting en een nameting, waarbij de meisjes
uit de programma’s 60 stellingen beantwoorden die gebaseerd
zijn op 7 subthema’s: cultuur, identiteit, communicatie, gezond
leven, school/toekomst, vrije tijd en emotie.

“HOE
“HOE KON
KON IK
IK
VROEGER
VROEGER ZO
ZO
ONZEKER
ONZEKER ZIJN?
ZIJN? IK
IK
VIND
VIND MEZELF
MEZELF MOOI!
MOOI!
IK
IK VOEL
VOEL ME
ME ECHT
ECHT
ZO
ZO STERK
STERK NU!”
NU!”

De effectmeting geeft prachtige resultaten weer. Na de coaching
zijn de meiden weerbaarder, assertiever en weten ze beter waar
hun grenzen liggen. Ze zijn minder bang en/of zenuwachtig in
onbekende situaties of bij mensen die ze nog niet kennen. De
meting laat zien dat de meiden bewuster omgaan met geld,
meer kennis hebben over culturen en ze een gezondere leefstijl
hanteren, bijvoorbeeld door meer fruit te eten. De gecoachte
meiden weten beter wie ze zijn en kunnen beter voor zichzelf
opkomen. Dit zijn mooie resultaten voor een pilot meting, we
kijken uit naar de resultaten van volgend seizoen!
De meiden beoordelen ELANCE met:

De coaching:

ELANCE Academy:

gemiddeld

gemiddeld

Hun coach:

Themabijeenkomsten:

gemiddeld

gemiddeld

8,8
9,4

8,6
7,9

Terugblik Event

Terugblik NYC

Op donderdag 2 mei heeft
dispuutgezelschap K.A.R.A.A.T. voor
de tweede keer een onwijs gezellige,
creatieve en vooral leerzame middag
georganiseerd voor de meiden van
ELANCE. Zestig meiden en coaches van
ELANCE en twintig meiden van K.A.R.A.A.T.
leerden elkaar kennen tijdens een dagje
vol spel, plezier en creativiteit. De dag
stond in het teken van ‘Dromen over
de toekomst’ en verbinding tussen
verschillende werelden. De meiden
maakten samen een schilderij, deden
teamspellen, versierden pannenkoeken
en sloten de dag af met een Silent Disco.
Wat een feest!

In mei 2019 reisden Aytun, Linda en
Julienne naar New York, in het kader
van een onderzoek naar Confident
Futures. De uitwisseling van ELANCE
Academy naar New York is onderdeel
van een samenwerking met de Robert
Wood Johnson Foundation, NYU, de
Universiteit van Amsterdam en de
Gemeente Amsterdam. Het doel:
kennis en ervaringen delen en onder
leiding van de UvA en NYU gezamenlijk
onderzoeken wat werkzame factoren
zijn in het begeleiden van jongeren
richting een confident future.

ELANCE X K.A.R.A.A.T - 2 mei

“Alles was leuk: de spellen,
het spelen in de coole
speeltuin en de silent

disco was heel grappig.

Ontzettend veel dank aan

de meiden van K.A.R.A.A.T,
wat een energie!”

NEW YORK 19 mei – 26 mei 2019

Tijdens het werkbezoek bezocht het
drietal verschillende New Yorkse
organisaties waar ze de mogelijkheid
hadden om een kijkje te nemen op de
werkvloer. Hier kregen ze van alles mee:
van de inrichting van werkruimten
tot aan de organisatiestructuur.
Volgend jaar komen de New Yorkse
organisaties op bezoek bij ons: tot die
tijd hebben we genoeg om over na te
denken en onze programma’s door
te ontwikkelen én voeren we een 360º
onderzoek uit naar onze organisatie in
samenwerking met de UvA.

“Wauw,
“Wauw, wat
wat een
een
geweldige
ervaring
geweldige ervaring
was
was dit!
dit! Een
Een
ontzettend
leerzame
ontzettend leerzame
en
en interessante
interessante reis.
reis.
Bijzonder
om
te
zien
Bijzonder om te zien
hoe
hoe we
we aan
aan dezelfde
dezelfde
thema’s
werken
thema’s werken maar
maar
het
op
een
andere
het op een andere
manier
manier aanpakken,
aanpakken,
daar
daar raken
raken we
we
geïnspireerd
van!”
geïnspireerd van!”

Eindevent
Na een prachtig jaar vol waardevolle
coaching, leerzame momenten, creatieve
onderonsjes en goede gesprekken was het
voor de meisjes en coaches tijd voor het
langverwachte eindevent. Naast het feit dat
deze feestelijke gelegenheid elk jaar een
speciaal moment is, was het dit jaar toch
éxtra bijzonder. Wij mochten tijdens het
eindevent namelijk burgemeester Femke
Halsema ontvangen. Hoe leuk is dat?
Het event wordt geopend met een terugblik
op afgelopen coachingsjaar. Vervolgens
mogen de meiden vragen stellen aan
Femke Halsema. Dat vinden ze merkbaar
erg spannend, maar ze weten met hun
vragen de burgemeester te verrassen.
Nadat de vragen en antwoorden zijn
uitgewisseld is het tijd voor een groepsfoto
met alle aanwezigen, inclusief de
burgemeester.
Als de burgemeester is vertrokken is
volgen de koppelcatwalk, bingo, zingen
en dansen. Wanneer het feestje aan haar
einde komt krijgen de meisjes allemaal nog
een goodiebag mee en dan kunnen we
zeggen dat we het coachingsjaar met een
geslaagd eindevent hebben afgesloten!

Vooruitblik 2020
Voor komend seizoen hebben we weer
grootse plannen! Hieronder vind je een
kort overzicht van de planning:

Strong Girls Young in Zoetermeer
We zijn in gesprek met de gemeente
Zoetermeer en Schoolformaat
om daar komend seizoen te gaan
starten met het Strong Girls Young
programma. We zien er naar uit om
ook in Zoetermeer jonge meiden te
mogen versterken!
Jubileumjaar
Het jaar 2020 is het jubileumjaar van
ELANCE! Wat hebben we veel bereikt
in de afgelopen 10 jaar. We vieren
dit met een groots jubileumevent,
diverse debatten én brengen we een
magazine uit. Houd ons in de gaten!
Confident Futures
In mei komen de vier New Yorkse
organisaties waar Aytun, Linda en
Julienne zijn geweest bij ons langs
in Amsterdam en presenteren we
de eerste tussenresultaten van ons
gezamenlijke onderzoek.

NJi erkenning
We schrijven hard aan een goede
onderbouwing van onze Strong
Girls Young methodiek, hopelijk
wordt deze komend seizoen
erkend door het Nederlands
Jeugdinstituut!
Doorontwikkeling effectmeting
Afgelopen jaar hebben we
succesvol de effecten van onze
programma’s gemeten door
middel van een algemene meting.
Komend seizoen willen we deze
meting doorontwikkelen zodat we
per programma een mooie meting
op maat kunnen uitvoeren.

“Ik ben blij met jou als mijn
coach, ik voel mij steeds
zelfverzekerder”
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