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Voorwoord
Welkom in ons jaarverslag over het schooljaar
2017-2018. Het seizoen waarin we verder
groeiden op onze nieuwe locatie in Amsterdam,
voorbereidingen troffen voor de start van
ELANCE Academy in Den Haag en 221 meiden
en jonge vrouwen hebben versterkt!
We kijken terug op een geslaagd seizoen.
Wat had de aandacht in onze programma’s?
Hoeveel stagiaires trainden we en welke
events hebben we georganiseerd? Een van
de hoogtepunten was het bezoek van onze
meiden aan de musical Soldaat van Oranje:
Oranje Fonds bedankt!

Dit keer blikken we kort terug op alle
gebeurtenissen van het schooljaar.
Benieuwd naar de uitgebreide resultaten en
rapportages? Vraag deze dan op via info@
elanceacademy.nl.
Dank aan allen die hebben bijgedragen om
het jaar 2017-2018 voor ELANCE zo succesvol
te maken! We zien uit naar een nieuw jaar
met nog meer groei, impact en verbinding,
óók in andere steden van Nederland!
Liefs,

Aytun Aydin

WIJ INSPIREREN EN
ONDERSTEUNEN
OM DROMEN TE
REALISEREN.

EXPLORE
SHARE
ACT

STERKE
INSPIRERENDE
ROLMODELLEN

Over
ELANCE Academy
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 doelgroepen. 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.

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
2017-2018

80

getrainde
coaches

221 meiden en
jonge vrouwen
versterkt

10

MBO’ers

32 thema-

bijeenkomsten

33 trainings-

64

HBO’ers

3

WO’ers

3 vrijwilligers

dagen

Opleidingen van onze coaches

10 workshops
10 events
3 onderzoeken
3 scripties
1 adviesraadbijeenkomst

Pedagogiek
MWD
SPH
Social Work
Voeding en Diëtetiek
Ecologische Pedagogiek
Pedagogische Wetenschappen
Toegepaste Psychologie
Sociaal Maatschappelijke
Dienstverlening (niveau 4)
Jeugdzorgwerker (niveau 4)
Sociaal werker (niveau 4)
Maatschappelijke Zorg (niveau 4)

“Ik vond het best wel eng om
een verantwoordelijkheid te
hebben over mijn meisjes. Door
mijn onzekere houding dacht ik
vaak: Doe ik het wel goed? Kan
ik het wel? Hiervoor is gelukkig
een handleiding beschikbaar,
dus dat komt helemaal goed! En
ik raad je aan om vooral te doen
wat voor jou goed voelt!”
- Coach Anne

Strong Girls
XS

10-12
jaar

29 meiden

8 uit Oost
21 uit Noord

3

basisscholen

EEN ‘GROTE
BRUTALE ZUS’

& NIEUWE
VRIENDEN

THEMA’S

De Dapperschool
De Piramide
Het Vogelnest

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

STRONG
GIRLS
XS
Eind 2016 werd ELANCE Academy gevraagd
om een groep basisschoolmeiden te
coachen. Iets wat uitgroeide tot het Strong
Girls XS programma, dat zich inmiddels
succesvol verspreidt door Amsterdam.
In schooljaar 2017-2018 zijn er op 3
verschillende basisscholen in stadsdeel
Noord en Oost meiden versterkt.
Veel van deze meiden groeien op in
armoede. Vanwege moeilijkheden thuis
hebben de meiden vaak (zware) zorgtaken,
zowel in het huishouden als in de zorg
voor broertjes en/of zusjes. Vanwege een
beperkt netwerk en het niet (goed) kunnen
spreken van de Nederlandse taal zijn de
gezinnen vaak gesloten. De XS meiden
kwamen weinig buiten hun eigen buurt.

ELANCE coaches hebben deze meiden
aan de hand genomen. Door elke
week af te spreken werd de leefwereld
van de meiden vergroot, kregen ze
positieve aandacht en was er tijd voor
zelfontwikkeling. Veel van de XS meiden
hielden zich bezig met vragen als “ben
ik wel slim genoeg?” en “vinden anderen
mij wel aardig?”. Ze gaven aan graag
meer zelfvertrouwen te willen hebben. Ook
vonden veel meiden de overgang naar de
middelbare school erg spannend. Onze
coaches zijn hier actief mee aan de slag
gegaan door middel van rollenspellen,
gesprekken, spelletjes en het delen van
eigen ervaringen Aan het eind van het
traject merkten de coaches bij veel van de
meisjes verschil in het positief zelfbeeld.

“Tijdens een afspraak liet ik
haar dingen opnoemen die
ze mooi vindt aan zichzelf en
waarom zij het verdient om
gelukkig te zijn. Ik verwacht dat
uiteindelijk duidelijk wordt dat
ze van zichzelf houdt en dat ze
er altijd voor zichzelf zal zijn.”
- Coach Busra

Schooljaar 2017-2018 was een bewogen jaar.
Strong Girls Young groeit, zowel in aantal
meiden, in aantal stagiaires maar ook buiten
de stadsgrenzen. Na de zomervakantie in
2018 zal de Den Haag vestiging met een
feestelijke Kick-Off starten met het Strong
Girls Young programma, alle voorbereidingen
om te starten zijn gedaan.
Wat dit seizoen opviel is dat we door de
hele stad meiden gecoacht hebben die
niet (meer) naar school gaan (of gingen).
Meiden met psychische problemen en
angststoornissen, vaak veroorzaakt door
pesterijen op school. Onze coaches hebben
deze meiden aan de hand genomen, hebben
met hen een dagstructuur gecreëerd en ze
ondersteund om (weer) naar school te gaan.

Thema’s waar afgelopen schooljaar
veel aandacht aan besteed is, zijn
telefoongebruik en social media. Veel
meiden zijn tot diep in de nacht online en
ouders hebben vaak geen idee wat ze
uitspoken. Meiden vinden het ‘offline leven’
steeds moeilijker, écht contact maken
en vriendschappen onderhouden zonder
telefoonscherm verleren ze. Daarnaast krijgt
met de komst van social media pesten
een nog grotere impact dan het al had, het
gaat tegenwoordig 24 uur per dag door.
Belangrijke onderwerpen waar we komend
schooljaar actief mee aan de slag gaan in
de coaching en themabijeenkomsten om
onze meiden te versterken.

“Dina en ik hebben gepraat over
de puberteit en seksualiteit door
het visueel te maken. En we
hebben met een zelfgemaakt
memoryspel gepraat over
verschillende onderwerpen
zoals grenzen aangeven en
social media. Om de middag af
te sluiten hebben we nog een
sneeuwballengevecht gehouden!”
- Coach Eline

Strong Girls
Young

12-18
jaar

137 meiden

THEMA’S

23 uit West
36 uit Noord
30 uit Nieuw-West
23 uit Oost
13 uit Zuid-Oost
12 Overige

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

VOL

ZELFVERTROUWEN

DE WERELD

BETREDEN

Strong Girls
Young+

12-18
jaar

THEMA’S

20 meiden

EEN VEILIGE
PLEK OM

OPENLIJK
TE PRATEN

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

Strong Girls Young+, de uitgebreide
versie van het reguliere Strong Girls
Young programma, is afgelopen seizoen
weer succesvol geweest. Twintig extra
kwetsbare meiden van 12 t/m 18 jaar zijn
versterkt door onze coaches die hard
hebben gewerkt om dit programma op
maat te maken voor de meiden.
Een veelvoorkomend onderwerp is
seksuele weerbaarheid bij meiden met
een lichtverstandelijke beperking. Voor
veel meiden is het moeilijk om hun eigen
grenzen op het gebied van seksualiteit
vast te stellen en aan te geven. Ze worden
soms dagelijks op school geconfronteerd
met situaties waarin ze niet weten wat
ze moeten doen, of dingen doen waar ze
achteraf spijt van hebben.

Voor meiden met LVB is het heel moeilijk
om de gevolgen van hun gedragingen te
overzien, en ze hebben vaak niet door waar
een onschuldige vraag of handeling toe
kan leiden. Meiden met een islamitische
achtergrond hebben hierin nog een
grotere uitdaging, aangezien ouders het
vaak moeilijk vinden om met hun dochter
over seksualiteit te praten. Om onze PLUS
coaches hierin te ondersteunen is er dit
seizoen een scriptieonderzoek gedaan en
een handleiding ontwikkeld om seksualiteit
te bespreken met islamitische meiden.
Ook zijn al onze coaches getraind door Sex
Matters om goede handvatten te krijgen
voor tijdens de coaching. Al met al een
belangrijk onderwerp waar we komend jaar
nog verder in gaan investeren!

“Moenia’s vriendje had een paar
keer gevraagd of zij hem wilde
bevredigen, maar wanneer zij
‘nee’ zei werd hij boos. Na een
paar keer deed ze het toch. Op
dat moment kwam er nog een
jongen bij, en ook hem heeft zij
bevredigd. Waarom, kon zij niet
benoemen. Moenia wist op dit
moment niet dat zij gefilmd werd.”
- Coach Layla

Strong Girls XL is een combinatie van
coaching en groepsactiviteiten voor
(kwetsbare) jonge vrouwen van 18 jaar en
ouder, die door omstandigheden dreigen
uit te vallen op school of vastlopen in hun
privéleven. Zij worden gekoppeld aan
een coach met wie ze wekelijks intensief
aan de slag gaan om hun leven weer op
de rails te krijgen. Daarnaast kunnen ze
verschillende trainingen en workshops
volgen en gekoppeld worden aan een
Powervrouw: iemand die haar netwerk
maar ook haar levenservaring deelt en
net als haar persoonlijke coach zorgt voor
een flinke dosis positieve aandacht.

Afgelopen seizoen zijn de deelnemende
jonge vrouwen met hun coach of
Powervrouw actief aan de slag
gegaan met hun doelen. Onder
andere werd er gewerkt aan
zelfvertrouwen en zelfwaardering,
sociale vaardigheidsproblematiek en
emotionele problematiek. De jonge
vrouwen, waaronder nieuwkomers
en jonge mantelzorgers, hebben zich
sterk ontwikkeld op het gebied van het
vinden van een balans in hun leven
en de Nederlandse maatschappij. De
jonge vrouwen komen nu meer op voor
zichzelf, hebben meer motivatie voor
zelfontwikkeling en studie en hanteren
een gezondere leefstijl.

“We hebben aan haar doelen
gewerkt door samen na te
denken waar emoties zoals blij,
verdrietig en boos vandaan
komen en hoe ze daarop
reageert. Ook door het maken
van een collage van dingen die
bij haar passen, leert zij wat ze
leuk vindt.
- Coach Ella

Strong Girls
XL

18-27
jaar

25 jonge vrouwen
versterkt

6 powervrouwen

THEMA’S

als coach

Opleiding & Toekomst
Zelfontwikkeling
Zelfwaardering &
Zelfvertrouwen
Financieel Fit
Gezonde Leefstijl

ONTDEK DE
POWERVROUW

IN JEZELF

Strong Girls
Work

30 meiden &
jonge vrouwen

19 contracten
van 24 uur

LAAT JE

TALENT

TOT UITING

KOMEN

3 inschrijvingen
voor opleidingen

8 banen op

basis van nul
uren contract

Strong Girls Work heeft afgelopen seizoen haar
netwerk enorm vergroot, wat heeft geleid tot
nieuwe samenwerkingen, plaatsingen én jonge
vrouwen om te coachen.
De deelneemsters van 2017-2018 zijn te
verdelen in twee categorieën: jonge vrouwen
die op zoek zijn naar coaching bij het vinden
van een passende baan, en vrouwen die
coaching on the job zoeken. Binnen de
coaching besteden we aandacht aan leren
netwerken, zelfvertrouwen & zelfbewustzijn
en strategisch solliciteren. Daarnaast zijn er
ook steeds meer jonge vrouwen bijgekomen
die ondersteuning hebben gekregen bij het
vinden en starten van een opleiding. Dat heeft
onder andere te maken met het feit dat onze
toeleiders steeds meer meiden aanmelden die
niet beschikken over een startkwalificatie.

In de loop van het seizoen is er een
duidelijke structuur gecreëerd en is er meer
de focus gelegd op de bekendheid van het
programma, de werving van kandidaten en
het aangaan van nieuwe samenwerkingen
met organisaties. Een bijdrage hieraan
werd geleverd door de matchingstafel die
om de week op dinsdag werd gehouden.
Verschillende partijen (zowel commercieel
als non profit) gaan daar om tafel om
kandidaten en vacatures uit te wisselen.
We hebben hier verschillende plaatsingen
uit weten te realiseren. Hiernaast zijn er ook
successen behaald bij werkgevers zoals
Rochdale, Smallsteps en HEMA. Allemaal
samenwerkingen die we in de loop van het
jaar 2019 verder hopen uit te bouwen!

‘’Cindy (25) wil graag een
opleiding tot verpleegkundige
niveau 4 volgen. Zij heeft hier
een passende stageplek voor
nodig. Vanuit ELANCE kijken we
eerst goed naar wat zij wil en
wat bij haar past. Door middel
van coaching en workshops
is Cindy er meer bewust van
welke stageplek bij haar past.
Uiteindelijk heeft zij een hele
fijne plek gevonden.’’

Strong Girls
Toolkit
Vanwege de groei binnen de
programma’s, de uitbreiding naar Den
Haag in het vooruitzicht en de grote
plannen voor de toekomst zijn we gestart
met het ontwikkelen van een eigen online
volgsysteem: de Strong Girls Toolkit.
Met de Toolkit kan ELANCE straks analyses
uitvoeren om de meiden en coaches
nog beter te versterken en in hun kracht
te zetten. Zo kunnen de belangrijkste
leerdoelen nog meer aandacht krijgen
of kunnen planningen beter worden
afgestemd.
Het plan is dat coaches van het begin
tot het einde van de coaching alles
kunnen voorbereiden en evalueren
binnen het onlinemonitoringssysteem.
Om de kwaliteit van het grote aantal
coachingstrajecten die tegelijkertijd
lopen te waarborgen en te verbeteren is
een systeem dat de coaches en ELANCE
stafmedewerkers hierbij ondersteunt
noodzakelijk. We hopen dat de
ontwikkeling voorspoedig zal verlopen
en dat we de Toolkit bij de start van het
nieuwe seizoen volop kunnen inzetten!

Locatie
Den Haag
Dit seizoen stond in het teken van
voorbereiding! Het tweede deel van
2017 hebben we vooral hard gewerkt
om de financiering rond te krijgen. 2018
begon met vacatures, sollicitatierondes
en uiteindelijk het aannemen van een
topper die projectmanager in Den Haag
is geworden! De projectmanager werd
opgeleid vanuit de Amsterdam locatie,
terwijl we in Den Haag een locatie
regelden in samenwerking met Number 5
Foundation, een netwerk opbouwden en
hard aan de slag gingen met het werven
van coaches. Via de Haagse Hogeschool,
InHolland, Hogeschool Rotterdam, Fontys
Tilburg en Hogeschool Leiden kwamen
verschillende aanmeldingen binnen. In juni
hebben we een presentatie gegeven aan
alle schoolmaatschappelijk werkers van
Schoolformaat: een samenwerking die vol
enthousiasme is ontstaan. We zien er naar
uit om komend seizoen 40 Haagse meiden
te versterken!

Strong Girls
Network Event

Verkiezingsdebat

Op het eerste Strong Girls Network
Event op 22 februari stond verbinding
centraal. Verschillende professionals uit
het bedrijfsleven gingen in gesprek met
onze Strong Girls. Van tips, ervaringen
en interesses tot uiteenlopende visies
op werk en ontwikkelingen: er werden
waardevolle dingen met elkaar gedeeld!

In het kader van de
gemeenteverkiezingen op 21 maart
heeft ELANCE op 14 maart een
interessant lunchdebat gehost.
Onze coaches gingen in gesprek
met de partijen Groen Links, SP, D66,
CDA, VVD, Bij1, PVDA & CU. Dit alles
gebeurde onder leiding van Hafsa
Mahraoui. De partijkandidaten
van politiek Amsterdam kwamen
met uiteenlopende visies en
oplossingen waar onze coaches
kritisch op reageerden. Pittige
vragen, interessante antwoorden,
het was een verkiezingsdebat zoals
een verkiezingsdebat hoort te zijn:
uitdagend! De meest geslaagde
uitkomst is dat onze coaches nu extra
gemotiveerd zijn om hun politieke
visie verder te ontwikkelen. Mission
accomplished!

22 Februari

14 Maart

Strong Girls
Network Event

ELANCE x
K.A.R.A.A.T.

De tweede editie van het Strong Girls
Network Event van 5 april stond in het
teken van economische zelfstandigheid
en emancipatie op de arbeidsmarkt. Het
event vond plaats op het ROC West in
Amsterdam. Tijdens het event werd er
ingezoomd op de dromen en ambities
van meiden en jonge vrouwen. Wat is
je ideale toekomstbeeld? En wat heb
je als student eigenlijk nodig om je
ambities waar te maken? Door middel
van prikkelende workshops, inspirerende
speeches, voorbeelden en verhalen van
sterke ambitieuze vrouwen werden de
ruim 100 meiden geïnspireerd hoe je
op verschillende wijzen je doelen kan
bereiken.

Op 1 mei zijn onze meiden en hun
coaches op stap gegaan met
dispuutsgezelschap K.A.R.A.A.T. Bij
ELANCE vinden we het belangrijk
om leefwerelden met elkaar te
verbinden, want samen staan
we sterk. En wat een mooie
verbinding maakten we die dag!
K.A.R.A.A.T. had een ontzettend
leuk programma voorbereid:
van een gezellige boottocht
door de Amsterdamse grachten
tot een heerlijk diner en een
heuse vossenjacht. Het was een
onvergetelijke middag. Veel dank
aan de dames van K.A.R.A.A.T. en
tot volgend jaar!

THEMA’S

5 April

Slimmer omgaan met geld
@ Smart coaching & training

Nooit meer verkeerde keuzes maken
@ Mark Siegenbeek van Heukelom

Presenteer de beste versie van jezelf

@ Chantal Poiesz

Succesvol solliciteren @ ELANCE Work
Geluk zit in jezelf @ Omar Kaddouri

1 Mei

Organogram
Financieel jaarverslag
Dit jaarverslag is geschreven
over het seizoen 2017-2018
en loopt niet gelijk aan ons
financiële jaarverslag. Ons
financieel jaarverslag over
kalenderjaar 2017 kunt u
aanvragen bij Aytun Aydin
(aytun@elanceacademy.nl).
ELANCE Academy is sinds 1
januari 2017 erkend als ANBI.

Dit seizoen hebben we helaas afscheid
moeten nemen van een aantal toppers,
maar hebben we ons team ook kunnen
verrijken met nieuwe toppers! Met de grote
groei van ELANCE verwachten we volgend
jaar ons team nog verder te vergroten.

Directeur

Ontwikkeling

Stichtingsbestuur
Voorzitter
Medine Yildiz
Penningmeester
Güluzar Ates - Ünlütürk
Algemeen bestuurslid
Marscha Tap

Fondsen &
Financien

Boekhouding

Communicatie

Projectmanager
Amsterdam

Project
Coordinator

Project
Coordinator

Events

Projectmanager
Den Haag

STERKE MEIDEN EN JONGE
VROUWEN, DIE ZELFBEWUSTER
EN MET VERTROUWEN DE
TOEKOMST TEGEMOET TREDEN.

Vooruitblik
2018-2019

En wat gaan we nu doen, na zo’n
bomvol jaar? Het komende jaar
gaan we nóg meer leuke nieuwe
dingen doen. Hieronder een lijstje!
Sommige lopen al, anderen staan
gepland, maar één ding is duidelijk:
vol nieuwe energie gaan we ook
daar een prachtig jaar van maken!

NJI erkenning

voor onze Strong Girls Young
methodiek

Effectmeting

meisjes & studenten

Uitwisseling
met New York

Uitbreiding

Respect 2 Love Academy

Strong Girls Young+
In Den Haag starten

Strong Girls XL

methodiek doorontwikkelen

Nog meer events

Partners
Het ELANCE seizoen 2017-2018 is onder
andere medemogelijk gemaakt door de
volgende financiers en samenwerkingen:

Omar
Kaddouri

Hoofdlocatie: Bos en
Lommerplein 281
1055 RW Amsterdam
Studio: Marius van Bouwdijk
Bastiaansestraat 30
1054 SP Amsterdam
Den Haag: Koninginnegracht 15
2514 AB Den Haag

Contact

020-2337044
info@elanceacademy.nl
www.elanceacademy.nl

Volg ons
ELANCE Academy
@elanceacademy
ELANCE Academy
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