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2020 is alweer bijna voorbij
Tijd om wat hoogtepunten van het afgelopen jaar te benoemen. Het was het eerste jaar van de aanbesteding FPAJ in Amsterdam, het eerste
jaar van het PLUS programma in Den Haag en de start van het Young programma in Zoetermeer. Tussendoor mochten we ook nog naar New
York, om samen met 4 andere Amsterdamse organisaties en 2 onderzoekers van de UvA te worden ontvangen door onderzoekers van New
York University (NYU) en 4 New Yorkse initiatieven. Het doel van deze uitwisseling is gezamenlijk onderzoeken wat werkzame factoren zijn bij
interventies die jongeren voorbereiden op een ‘confident future’. In mei 2020 zouden de New Yorkers richting Amsterdam komen. Helaas is
dat door COVID-19 in 2020 niet mogelijk. Voor nu is nog onduidelijk wanneer dat wel zo zal zijn.
In het verlengde daarvan zijn in september 2019 de eerste resultaten van onze effectmeting duidelijk geworden. Alle meiden die in het
schooljaar 2018-2019 zijn gecoacht in het XS, Young en Young PLUS programma, hebben deelgenomen aan dit onderzoek, waarmee we voor
het eerst de impact van onze interventie op het leven van de meisjes kunnen laten zien. Zie daarvoor hoofdstuk 5. De resultaten over het
schooljaar 2019-2020 zijn naar verwachting begin december 2020 bekend.
.

En dan wonnen we ook nog de Unicef Paul van Vliet prijs eind 2019!
Ook voor 2021 en daarna hebben we grote plannen. Na Amsterdam, Den Haag en Zoetermeer willen we ook in andere steden meiden en
jonge vrouwen gaan versterken. We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om hiervoor de basis te leggen. De komende jaren willen we
nog verder professionaliseren, nog zichtbaarder zijn en nog meer impact maken. In dit beleidsplan lees je hoe we dat willen doen.

Wij geloven in een wereld waarin iedereen de kans krijgt, ambities te hebben, kwaliteiten te
ontwikkelen en dromen waar te maken.
Aytun Aydin, februari 2020
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1. VISIE
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Missie
Wij geloven in een wereld waarin iedereen de kans krijgt ambities te hebben, kwaliteiten te ontwikkelen en dromen waar te maken.

Hoger doel
Wij hebben de ambitie om in heel Nederland meiden en jonge vrouwen te inspireren, motiveren en sociaal/economisch te versterken.

Gewaagd doel
In 2022 zijn wij in vijf grote steden in Nederland actief.

Kernkwaliteiten
•
•
•
•
•

Ambitieus

Verbindend

Open minded
Positief

Inspirerend

Kernwaarden
•
•
•
•

Gelijke kansen

Leefwerelden verbinden
Gendergelijkheid

Economische en sociale onafhankelijkheid
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2. DOELSTELLING
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Doelstelling
ELANCE Academy leidt kwetsbare meiden op tot sterke, inspirerende vrouwen en rolmodellen voor de volgende generatie. Dit doen we door
middel van een combinatie van individuele coaching en groepscoaching en door koppeling aan een toegankelijk rolmodel. Het resultaat zijn
meiden die zelfverzekerder de toekomst in gaan, bewust worden van de keuzemogelijkheden die er zijn en meer kans op succes maken in hun
(vervolg) opleiding en op de arbeidsmarkt.
ELANCE heeft een aanpak ontwikkeld die zich specifiek richt op meiden en jonge vrouwen. Door middel van een intensief coachingprogramma
bestaande uit individuele coaching en groepsbijeenkomsten worden de meiden versterkt richting de toekomst. Onze programma’s zijn
preventief en hebben tot doel om zwaardere problematiek te voorkomen en kleine problemen klein te houden. Zo wordt duurdere zorg
voorkomen, wordt er minder gebruik gemaakt van sociale regelingen en is er meer kans op succes in hun (vervolg) opleiding en op de
arbeidsmarkt.

Doelgroep
De doelgroep van al onze programma’s zijn meiden en jonge vrouwen die om wat voor reden dan ook een extra steuntje in de rug kunnen
gebruiken, of een flinke dosis positieve aandacht. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat ze in een lastige thuissituatie zitten, omdat ze zonder het zelf
zo te noemen, mantelzorger zijn waardoor ze nauwelijks tijd hebben voor een sociaal leven, omdat ze gepest worden op school, of omdat ze
het moeilijk vinden om hun grenzen aan te geven. Voor deze meiden is ELANCE er: wij zoeken bij elke meisje een geschikte grote zus, die
intensief en op maat een tijdje meeloopt en meedenkt met het meisje, met als doel haar zodanig te versterken dat ze het op een gegeven
moment zelf (beter) kan.
Werkwijze

We zijn 10 jaar geleden begonnen met het versterken van meiden. In de loop der jaren hebben we een unieke en meisjesspecifieke werkwijze
ontwikkeld. Door middel van een intensief coachingsprogramma waarbij een vrouwelijk rolmodel wordt ingezet, wordt de positie van meisjes
versterkt en hun netwerk vergroot. Alle programma’s van ELANCE bestaan uit individuele coaching gecombineerd met groepsbijeenkomsten. De
8

programma’s hebben een preventieve aanpak en hebben tot doel zwaardere problematiek te voorkomen en de kans op succes in opleiding en
op de arbeidsmarkt te vergroten. Met onze programma’s stimuleren we persoonlijke groei, het uitwisselen van ervaringen en het delen van
netwerken. Door te coachen en gecoacht te worden inspireren we meisjes en jonge vrouwen om in actie te komen om hun eigen toekomst te
verbeteren en anderen te inspireren. De kracht van ELANCE is dat de coach zich positioneert als de ‘grote zus’ die zelfstandig en sterk is, en de
leefwereld van deze meiden en hun omgeving kent en begrijpt.
Waar veel coachingstrajecten zich richten op kortstondige begeleiding, richt ELANCE zich juist op een aanpak die langdurig en diepgaand
contact tussen meisjes mogelijk maakt waardoor deze een band kunnen opbouwen, en samen kunnen werken aan hun coachingsdoelen.
De volgende vijf punten maakt de aanpak van ELANCE Academy uniek:
•

Interculturele relaties / werelden bij elkaar brengen

De programma’s richten zich niet op een specifieke etnische achtergrond, maar brengen meiden en (jonge) vrouwen van allerlei verschillende
culturen, leeftijden en opleidingsniveaus bij elkaar. Ons doel is om tijdens het coachingstraject culturele taboes te doorbreken en meiden te
inspireren om buiten hun comfortzone te treden.
•

Trapsgewijs coachingsmodel

Na jaren ervaring met coaching van meiden door meiden, heeft ELANCE Academy een trapsgewijs coaching model ontwikkeld voor meiden en
jonge vrouwen. Dit is coaching waarbij de leeftijd elke keer een trap uit elkaar ligt: jonge meiden worden gecoacht door studenten (jonge
vrouwen), die op hun beurt weer worden gecoacht door powervrouwen. Zo liggen de leefwerelden van de koppels dicht bij elkaar en kan de
coach zich opstellen als een oudere zus; een rolmodel waar de meiden zich mee kunnen identificeren.
•

Combinatie van één-op- één coaching en groepsactiviteiten

Het is essentieel om de één-op-één coaching aan te vullen met groepsbijeenkomsten. Hier ontmoeten de meiden leeftijdsgenoten en andere
coaches en komen ze op nieuwe plekken, buiten school en huis. Zeker voor meiden met een dubbele culturele achtergrond is het belangrijk hen
uit een sociaal isolement te houden en hun wereld te vergroten.
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•

Combinatie leuke en leerzame activiteiten

Om de meisjes te enthousiasmeren en motiveren worden binnen de coaching leuke en leerzame activiteiten aangeboden. Voorbeelden
hiervan zijn: workshops, trainingen, discussies, filmvertoningen en een vintage kledingmarkt. Het vergroten van kennis wordt daarmee
afgewisseld met talentontwikkeling.
•

Specifiek voor meiden en jonge vrouwen

Onze coaching richt zich specifiek en alleen op meiden en jonge vrouwen. Uit onderzoek blijkt dat jongerenwerk in Nederland in de praktijk vaak
jongenswerk is. Meiden zijn veel minder in beeld en krijgen daardoor niet de aandacht die ze verdienen. Meiden en jonge vrouwen hebben
specifieke interesses, vragen en issues, die vragen om een specifieke aanpak. ELANCE Academy heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd
in een meidenspecifieke aanpak.
Voor veel meiden die opgroeien in een dubbele cultuur geldt bovendien dat reguliere voorzieningen buiten school vaak niet toegankelijk zijn,
omdat ouders angstig en/of terughoudend zijn om hun dochter te laten deelnemen. Deze meiden participeren daardoor minder en komen
buiten school niet of nauwelijks in aanraking met leeftijdsgenoten en andere culturen en werelden. Bij ELANCE creëren we een veilige plek waar
alleen meiden en vrouwen komen en investeren we intensief in de band met de ouders. Daardoor bereiken we meiden en jonge vrouwen die
vaak onbereikbaar zijn voor reguliere hulpverlening of instanties.

10

3. HUIDIGE SITUATIE
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Programma’s
Inmiddels bieden we 6 verschillende programma’s aan voor meiden en jonge vrouwen in 3 verschillende steden. In 2020 zijn we gestart we met
ons 6e en nieuwste programma: Strong Girls GO, voor stagiaires uit Amsterdam en Den Haag. Stagiaires die dreigen uit te vallen of risico op
een burn-out lopen, volgen intensieve workshops op het gebied van zelfwaardering en worden gekoppeld aan een powervrouw. De financiering
van dit programma komt van 4 verschillende fondsen.
In Amsterdam bieden we al onze programma’s aan: Strong Girls XS voor meiden uit groep 7 en 8 van de bassischool, Strong Girls Young en
Strong Girls Young PLUS voor meiden van 12-18 jaar en XL en Work voor de 18+ meiden. Een groot deel van de financiering van de programma’s
in Amsterdam komt inmiddels van de gemeente, enerzijds door de inkoop vanuit de aanbesteding Flexibel Preventief Aanbod Jeugd (FPAJ)
anderzijds door de stadsdelen West, Nieuw West, Oost, Zuidoost en Noord. Het PLUS programma werd in 2019 voor het laatst gefinancierd door
4 fondsen (ook dat gaat op in de FPAJ inkoop) en ook Work werd door 2 fondsen gefinancierd.
In Den Haag bieden we inmiddels 2 programma’s aan: Strong Girls Young en Strong Girls Young PLUS. Hier draagt de gemeente bij, maar het
overgrote deel van de financiering komt (nog) van de fondsen. De gemeente Zoetermeer doet sinds september 2019 ook mee met 20 plekken
voor meiden in Strong Girls Young.

Programma’s 10-18 jaar
Programma

Strong Girls XS

Strong Girls Young

Strong Girls Young PLUS

Doelgroep

Meiden van 10-12

Meiden van 12-18

Meiden van 12-18 (extra kwetsbaar: LVB,
vluchtelingen, multiproblem gezinnen)

Stad

Amsterdam

Amsterdam, Den Haag en Zoetermeer

Amsterdam, Den Haag en Zoetermeer

Thema’s

•

Cultuur en identiteit

•

Cultuur en Identiteit

•

Cultuur en Identiteit

•

Vriendschap en relaties

•

Weerbaarheid en zelfbewustzijn

•

Weerbaarheid en zelfbewustzijn

•

Overgang naar middelbare scholen

•

Opleiding, Werk en Toekomst

•

Opleiding, Werk en Toekomst
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Financier

•

Gezonde leefstijl

•

Gezonde Leefstijl

•

•

Talentontwikkeling

•

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling

•

Amsterdamse stadsdelen (Noord, Oost,

•

Aanbesteding FPAJ en Amsterdamse

•

Aanbesteding FPAJ

West, Nieuw West en Zuidoost)

stadsdelen (Noord, Oost, West, Nieuw

•

Haags Groene Kruis Fonds, Madurodam

VSB Fonds en Fonds voor Sociale

West en Zuidoost)

Kinderfonds, Levi Lasse, Stichting

Gemeente Den Haag, Oranjefonds, Fonds

Bosschuysen, Schiefbaan Hovius

•

Initiatieven

•

Gezonde Leefstijl

1818
Impact ( #

•

Amsterdam: 63

meiden ‘20)

•

Gemeente Zoetermeer

•

Amsterdam: 125-175

•

Amsterdam: 20

•

Den Haag: 55

•

Den Haag: 20

•

Zoetermeer: 20

Programma’s 18+
Programma

Strong Girls XL

Strong Girls Work

Strong Girls GO

Doelgroep

Meiden en jonge vrouwen van 18-27

Meiden en jonge vrouwen van 18-27

Stagiaires van ELANCE

Stad

Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam en Den Haag

Thema’s

•

Meiden die op zoek zijn naar een baan

Stagiaires die dreigen uit te vallen, risico

begeleiden naar en tijdens de eerste

lopen op burn-out, of vastlopen in stage,

maanden van hun baan

studie, werk, privé en de combinatie

•
•
•

•
Financier

Impact (#

•

•

Zelfwaardering & Zelfvertrouwen
Liefde & Relaties

Opleiding, Werk & Toekomst
Gezonde Leefstijl

daarvan.

Financieel Fit

Aanbesteding FPAJ en stadsdeel

Aanbesteding FPAJ, Instituut GSK en Fonds 21

Fundatie van de Sandheuvel Sobbe, Fonds

Amsterdam West (speciaal voor

1818, Stichting Corbello, stichting Hulp na

mantelzorgers)

Onderzoek

Amsterdam: 54

Amsterdam: 15-40

Amsterdam en Den Haag: 22

meiden ‘20)
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4. AMBITIE EN STRATEGIE
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Ambitie 2021-2024
Onze ambitie voor de komende jaren bestaat uit verschillende sporen:
•

•

Onze sterke programma's nog robuuster maken en vanaf 2021 het aantal uitbreiden c.q. innoveren.
o

Erkenning methodiek

o

Het binden, boeien en werven van projectcoördinatoren krijgt meer aandacht met o.a. een on boarding programma.

Een toekomstig bestendige organisatie: consolidatie en ‘natuurlijke groei’ in Amsterdam. Dat betekent dat we ons in Amsterdam de
komende tijd niet perse richten op nog verdere groei in aantallen en programma’s maar juist richten op het versterken van de interne
organisatie op het gebied van communicatie, HRM en ontwikkeling. Onderdeel daarvan is ook de methodiekerkenning bij het NJI (waar we
in 2019 al flink mee aan de slag zijn geweest) en het ontwikkelen van een groeimodel voor 2021 en verder.

•

•

•

Expansieplan met:
o

Groei in aantallen en programma’s in Den Haag en Zoetermeer en borging van de financiering in beide gemeenten.

o

Aanvalsplan in concept voor groei naar andere gemeenten zoals potentieel Almere, Zaandam, Utrecht en Leiden

Een sterke financiële structuur
o

Met een structurele funding strategie, doelen en organisatie

o

Een meerjarenbegroting met meer spreiding

Een professioneel PR/Communicatie en mediabeleid en ondersteuning met tevens een relatiemanagement inzet.

Groeiwijze en groeimodel
Onze ambitie om (uiteindelijk) ieder meisje in Nederland de kans te geven deel te nemen aan een coachingsprogramma van ELANCE staat
nog steeds. We zijn ervan overtuigd dat onze doelgroep zich voor het merendeel in de grote steden bevindt en we ons dus met betrekking tot
andere locaties ook in eerste instantie richten op de Randstad en andere grote steden. Om de meest passende groeiwijze te onderzoeken zijn
we 2 experimenten aangegaan, waarvan we in de praktijk vooral bezig zijn geweest met het eerste experiment. Die manier van groeien (zelf
doen), werkt goed in Den Haag. We hebben een lokale projectleider aangesteld met een netwerk in Den Haag, die we vervolgens 3 maanden
hebben ondergedompeld in de methodiek, manier van werken en sfeer in Amsterdam. Van april tot en met eind juni 2018 heeft ze de
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fundamenten van het programma in Den Haag opgebouwd en liep ze tegelijkertijd mee met de programmamanager en de verschillende
projectcoördinatoren in Amsterdam. Hierdoor wist ze precies hoe de ELANCE manier van werken eruit ziet en welke sfeer ze neer wilde
neerzetten in Den Haag; volgens ons de grootste succesfactoren van het programma in Amsterdam, los van de methodiek.
Ons groeimodel voor de komende jaren borduurt voort op deze ervaringen. Tegelijkertijd realiseren we ons dat het onmogelijk is om veel groter
te groeien(op korte termijn) terwijl we alles zelf blijven aansturen vanuit Amsterdam. De ‘natuurlijke groei’ in Amsterdam en omgeving en Den
Haag en omgeving is te managen vanuit Amsterdam, maar voor andere steden moeten we zoeken naar een andere vorm. 2020 gebruiken we
om te onderzoeken hoe we dat in toekomst gaan vormgeven. In hoeverre is het wenselijk en haalbaar om bijvoorbeeld onze methodiek aan
lokale organisaties te verkopen in een franchisemodel of een licentiemodel? Wat past het beste bij ons? Op welke manier kunnen we die
typische ‘ELANCE sfeer’ die wat ons betreft een belangrijke succesfactor is, integreren in een groeimodel?

Erkenning methodiek
Een factor die bijdraagt aan de overdraagbaarheid van onze methodiek/programma’s naar lokale organisaties is de erkenning van onze
Strong Girls Young methodiek daar het Nederlands Jeugdinstituut. Het doel is om onze interventie op het niveau ‘eerste aanwijzing voor
effectiviteit’ erkend te krijgen. Deze erkenning is in de toekomst belangrijk voor opdrachtgevers, financiers en potentiele nieuwe organisaties en
gemeenten die willen werken met onze methodiek.
In het eerste kwartaal van 2020 wordt onze aanvraag tot erkenning ingediend, de verwachting is dat we in Q2 weten of onze methodiek wordt
opgenomen in de databank van het NJI. Lokale organisaties kunnen de Strong Girls Young methodiek dan bij ons inkopen.
Die lokale organisatie is bij voorkeur een organisatie die meiden met psychosociale problematiek tussen de 12-18 jaar wil versterken. Dit kunnen
organisaties zijn die behoren onder de basisvoorziening voor alle kinderen en jongeren (bijvoorbeeld jongerenwerk of een welzijnsorganisatie)
of voorziening voor lichte hulp en ondersteuning (bijvoorbeeld een buurtteam of Centrum voor Jeugd en Gezin).
Een potentiele initiatiefnemer is iemand die het lokale speelveld kent, die connecties heeft bij de gemeente, het lokale jongeren- en welzijnswerk
en lokale fondsen en sponsors weet te vinden en te enthousiasmeren.
De organisatie dient gecertificeerd te zijn voor stages indien zij stagiaires als coach willen inzetten. Daarnaast moet er een
aansprakelijkheidsverzekering geregeld zijn via de gemeente. Het is van belang dat de organisatie een netwerk heeft in de omgeving zodat er
16

samengewerkt kan worden met andere instanties en locaties. Wat betreft de locatie is het van belang dat er een ruimte is voor
begeleidingsgesprekken, bijvoorbeeld vanuit een buurthuis. Daarnaast moet er een geschikte locatie zijn voor trainingen en
themabijeenkomsten. De uitvoerder van de interventie is vrij om deze locaties zelf te bepalen

Strong Girls Toolkit
Om de groei van het aantal meiden en coaches ook administratief te kunnen bijbenen, is Strong Girls Toolkit ontwikkeld. In het schooljaar 20182019 hebben we voor het eerst gewerkt met dit systeem. Inmiddels zijn de (meeste) kinderziektes eruit en zijn alle meiden die gecoacht worden
in de programma’s XS, Young, Young Plus en XL in Amsterdam, Den Haag en Zoetermeer hierin opgenomen. Ook andere organisaties die in
andere steden willen werken met onze programma’s kunnen in de toekomst van gebruik maken van Strong Girls Toolkit door middel van een
licentie.

Van lange termijn strategie, via jaardoelen naar prioriteiten
Om onze doelen te bereiken en de organisatie mee te nemen in groei en ambitie zijn we vanaf 1 januari 2020 Hoshin Kanri model om
consequent zicht te hebben op onze meerjaren strategie en het aansturen van de organisatie op jaarlijkse prioriteiten die daarbij horen.
Het lange termijn doel is om 2023 5 vestigingen geopend te hebben, of beter gezegd in 5 steden actief zijn. Daarbij willen we in 2023 2000
meiden en jonge vrouwen versterkt en gecoacht hebben.
Om dit te bereiken richten we ons de komende jaren op het creëren van een toekomstbestendige organisatie, een sterke financiële structuur,
op expansie, groei en innovatie, PR en communicatiebeleid en -uitvoering en kwalitatief sterke programma’s.

Prioriteiten voor 2021
Interne organisatie laten meegroeien
De afgelopen jaren zijn we vooral bezig geweest met groeien in aantallen meiden en programma’s. In eerste instantie in Amsterdam,
vervolgens ook in Den Haag en nu in Zoetermeer. De groei van de interne organisatie is echter sterk achtergebleven bij de groei van het aantal
17

meiden. Om de groei die we de komende jaren extern willen maken te kunnen bijbenen, moeten we ook intern meegroeien. Bijvoorbeeld op het
gebied van (strategische) communicatie. Op dit moment hebben we nog geen 0,5 fte voor communicatie ter beschikking. Dat willen we
verhogen naar minimaal 1 fte. ELANCE is een onderdeel van de connected world. Die wereld bestaat uit netwerken (communities). Niet alleen
sociale netwerken, maar ook netwerken binnen, tussen en met organisaties. En die moeten onderhouden worden. Dit levert een nieuwe functie
op, die (groten)deels ligt op het vlak van communicatie. Immers, in die netwerken wordt geïnformeerd en gecommuniceerd. Dit vergt nieuwe
vaardigheden, zoals faciliteren, produceren van content, stimuleren en beheren.
Het is van groot belang dat we daarin verder professionaliseren. Mensen communiceren met mensen, niet met bedrijven of organisaties. Het
tijdperk van social business komt eraan. En dat vergt een andere manier van communiceren. Geen massamedia, maar 1-op-1 communiceren
met een menselijk gezicht. Of het nu cliënten, collega’s, vrijwilligers of partners zijn. Niet alleen de communicatieafdeling communiceert, nee,
elke medewerker doet dat. Het ELANCE gedachtegoed en sfeer moet in elk contact naar voren komen.
Daartoe is er een sterke behoefte om het team aan te vullen met een communicatie specialist die zich o.a. bezig gaat houden met onder
andere: het in kaart brengen van marketing- en communicatievraagstukken, PR/Media expertise bezit gericht op alle vormen van Social Media,
doelgroepen gericht denken en werken, brengt communicatie vraagstukken in beeld, stelt operationele plannen op.
Ook op het gebied van HR en officemanagement is er een urgentie in de organisatie. De ambities en groei van de organisatie brengt met zich
mee dat ELANCE ook hier een stap voorwaarts wil en moet maken. HR deelgebieden zoals een "on boarding" proces, heldere rol en taak
beschrijvingen, werving en selectie, contract management en arbeidsvoorwaardenbeleid zijn gebieden die de aandacht vragen die hoort bij
een groeiende en ambitieuze organisatie. Tegelijkertijd is er grote behoefte aan iemand die het kantoor runt, die de telefoon opneemt,
afspraken inplant en gasten ontvangt.
Om de organisatie extern te kunnen laten groeien, zowel in aantallen als in steden, zoeken we een coördinator voor de groei en een
medewerker fondsenwerving en financiën. De taak van de coördinator groei is nieuwe gemeenten danwel organisaties werven en
enthousiasmeren om een ELANCE Academy op te zetten. De ambitie en groei van ELANCE vragen een doelgerichte aanpak met betrekking tot
de expansie van ELANCE naar andere (lees meer) steden. Onderdelen van de rol zijn onder andere: opstellen van criteria, deskresearch, key
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partners overzicht, acquisitie interviews, opstellen van samenwerkingsovereenkomsten, mogelijkheden van fondsenwerving. We verwachten dat
die persoon ongeveer 24 uur per week bezig zal zijn, voor 1 tot maximaal 1,5 jaar.
De medewerker fondsenwerving en financiën moet het op te richten Funding Team voor een groot deel administratief gaan ondersteunen. De
groei van ELANCE betekent ook nog meer aandacht voor het werven van fondsen en subsidies. Bovendien willen we vanaf 2020 een actief
beleid richting het bedrijfsleven uit gaan voeren. Dat betekent dat we doelgroep gericht moeten gaan denken en werken met veel aandacht
voor onder andere relatiebeheer, actief CRM, het inzetten van ambassadeurs/powervrouwen, werken met een portfolio aan proposities en een
doelgerichte communicatie. Wat betreft financiële structuur worden we sinds 2019 bijgestaan door accountantskantoor Countus en 2 leden
van de Sesam Academie.

Preferente stageplaats worden
Daarnaast is een topprioriteit voor 2021 om kwalitatief sterke stagiaires te (blijven) aantrekken en op die manier de beste stageplek te zijn. Om
dat doel te bereiken willen we onze samenwerking met hogescholen, universiteiten en MBO’s te intensiveren en met collega organisaties voor
workshops en trainingen. Ook willen het de XL en Work programma inhoudelijk doorontwikkelen.
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5. BESTAANSRECHT
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Behoefte/ maatschappelijke relevantie
De afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht voor de problematiek van meiden. Dat is ook zeer noodzakelijk. Nog geen 30% van de
jongeren die bereikt worden door het jongerenwerk is een meisje. Dat is slechts 4,5% van het totale aantal meisjes tussen de 10 en 23 jaar in
Nederland.1 Waar jongerenwerk voornamelijk jongens aanspreekt, dreigen meiden tussen wal en schip te vallen. Terwijl een specifieke aanpak,
gericht op meiden en de problemen die zij tegenkomen, veel kan verhelpen én kan voorkomen.

Droom
Wij geloven in een wereld waarin meiden en jonge vrouwen de kans krijgen om ambities te hebben, kwaliteiten te ontwikkelen en dromen waar
te maken.

Doel
Wij versterken meiden en jonge vrouwen door ze te koppelen aan een persoonlijke coach, een rolmodel, met wie ze leuke en leerzame

activiteiten ondernemen, met als doel hun identiteit te versterken, zelfvertrouwen en weerbaarheid te vergroten en na te denken over opleiding,
werk en toekomst. We leiden meiden op tot sterke, inspirerende vrouwen en rolmodellen voor de volgende generatie. Het resultaat zijn meiden
die zelfverzekerder de toekomst in gaan, bewust worden van hun keuzemogelijkheden en meer kans op succes maken in hun opleiding en op
de arbeidsmark

Theory of Change en effectenkaart
Elance Academy streeft naar een wereld waarin vrouwen een sterke positie op sociaal en economisch vlak hebben.
Wij werken op drie manieren aan de empowerment van meisjes en vrouwen:
1.

Het aanbieden van een stageplek waar jonge vrouwen opgeleid worden tot coach

2.

Het (laten) coachen van meisjes

3. Het ondersteunen van vrouwen op de arbeidsmarkt
In de effectenkaart hieronder is goed te zien welke specifieke activiteiten er gedaan worden en wat de resultaten daarvan zijn.
1

1

H. Kooijman, I. van Hoorik en M. Gemmeke. NJI (2011).Meer meiden in beeld
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Effectmeting
In het schooljaar 2018-2019 hebben we voor het eerst een effectmeting afgenomen om de directe resultaten van onze programma’s Strong
Girls XS, Strong Girls YOUNG en Strong Girls YOUNG+ te meten. De effectmeting bestaat uit een 0-meting 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, Vrijetijd en Emotie. Ze beantwoorden bij de start van de coaching en aan het einde van de coaching dezelfde stellingen.
Door de antwoorden te vergelijken kunnen we de eventuele vooruitgang op deze thema’s en daarmee de impact van de coaching in de Strong
Girls Programma’s analyseren. Voorbeelden van stellingen in de vragenlijst zijn: “Thuis voel ik me fijn en veilig” en “Ik weet waar mijn grenzen
liggen”.
De 0-meting is ingevuld door 170 deelnemers tussen de 10 en 18 jaar. De 0-meting wordt ingevuld op de derde kennismakingsafspraak tussen
de coach en het meisje. Ze zijn op dit punt nog niet begonnen met de coaching op inhoudelijke thema’s, maar zijn bezig elkaar te leren kennen
en een band op te bouwen. Omdat de stellingen heel persoonlijk zijn, is het fijn dat meisje en coach elkaar al een beetje kennen op het moment
dat ze de vragenlijst invult. De coach heeft tijdens de training van ELANCE geleerd om het meisje te begeleiden bij het zelfstandig invullen van
de vragenlijst zonder haar antwoorden te beïnvloeden.
De nameting is ingevuld door 68 deelnemers tussen 10 en 18 jaar. De nameting wordt ingevuld op de een na laatste afspraak van de coach en
het meisje. Ook hierbij vult het meisje de vragenlijst zelfstandig in en is de coach er om haar te ondersteunen wanneer dit nodig is. Naast de 60
stellingen die ook in de 0-meting zitten zijn er 4 stellingen toegevoegd over de tevredenheid met betrekking tot deelname aan de Strong Girls
programma’s. Hierbij wordt gevraagd om een cijfer van 1 t/m 10 te geven aan de volgende stellingen: 1. Ik geef mijn coachingstraject een () 2.
Ik geef mijn coach een () 3. Ik geef ELANCE Academy een () 4. Ik geef de themabijeenkomsten en events een ().
Om te onderzoeken of de gemiddelde totaalscores van de voor- en nameting significant van elkaar verschillen zijn er meerdere gepaarde ttoetsen uitgevoerd. Hieruit is een significante stijging in de totaalscores voor alle thema’s behalve ‘communicatie’. Dit betekent dat er significant
hoger is gescoord op bijna alle thema’s na het volgen van het programma.
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Onderstaande tabel laat de rapportcijfers van de voor- en nameting zien. De vragen onder het thema communicatie zijn dus niet significant
‘beter’ beantwoord op nameting dan op de voor-meting. Er werd echter al best hoog gescoord op communicatie voorafgaand aan het volgen
van het programma; dit zou een mogelijke verklaring kunnen zijn voor het feit dat er geen effect is gevonden.
Thema

µ Voor

µ Na

Cultuur

61.2%

65.3%

Identiteit

74.8%

80.9%

Communicatie

77.5%

80.2%

GL

67.2%

71.4%

School/werk

73.1%

77.4%

Vrije tijd

66.2%

70,7%

Emotie

67.7%

72,7%

De analyse van deze eerste effectmeting laat zien dat de Strong Girls XS, Strong Girls YOUNG en Strong Girls YOUNG+ programma’s effectief zijn.
De analyse geeft veelbelovende resultaten en handvatten voor de verbetering van de effectmeting voor deelnemers van schooljaar 2019-2020.
Met betrekking tot de tevredenheid van de deelnemers aan de programma’s kunnen we het volgende zeggen:
•

De deelnemers beoordelen hun traject met een 8,8 gemiddeld

•

De deelnemers beoordelen hun coach met een 9,4 gemiddeld

•

De deelnemers beoordelen ELANCE Academy met een 8,6 gemiddeld

•

De deelnemers beoordelen de themabijeenkomsten met een 7,9 gemiddeld
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6. FINANCIEN
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Meerjarenbegroting 2020-2023
Begroting 2022

%

Begroting 2021

%

Begroting 2020

%

Gemeente Amsterdam

€ 775.105

43,8%

€ 679.000

48,7%

€ 575.000

48,3%

Gemeente Den Haag en Zoetermeer

€ 247.500

14,0%

€ 150.000

10,8%

€ 150.000

12,6%

Fondsen Den Haag

€ 128.000

7,2%

€ 100.000

7,2%

€ 140.000

11,8%

Fondsen Amsterdam

€ 100.000

5,7%

€ 100.000

7,2%

€ 100.000

8,4%

Fondsen landelijk (groeiprogramma+ stakeholders)

€ 167.520

9,3%

€ 174.880

12,,5%

€ 200.000

16,8%

Andere gemeente (+lokale fondsen)

€ 180.000

10,2%

€ 60.000

4,3%

-

Bedrijven

€ 60.000

3,3%

€ 30.000

2,2%

-

Maatschappelijk Organisaties

€ 36.600

2,1%

€ 25.000

1,8%

Serviceclubs/giften

€ 74.000

4,2%

€ 75.000

5,4%

€ 25.000

2,1%

Totaal

€1.768.455

100,0%

€1.393.000

100,0%

€1.190.000

100%

Totaal aantal meiden

665

525

418

Personeelskosten

€1.393.700

78,8%

€1.090.000

78,2%

€ 949.600

79,8%

Vrijwilligersvergoedingen

€ 26.505

1,5%

€ 21.825

1,6%

€ 18.000

1,5%

Kantoorkosten

€ 72.500

4,1%

€

58.200

4,2%

€ 42.840

3,6%

Huisvesting

€ 53.000

3,0%

€ 43.650

3,1%

€ 37.000

3,1%

PR & Communicatie

€ 90.000

5,1%

€ 70.000

5,0%

€ 50.000

4,2%

Kosten van activiteiten

€ 44.000

2,5%

€

34.000

2,4%

€ 29.230

2,5%

Accountant

€ 35.500

1,5%

€

29.300

1,8%

€ 20.230

1,7%

Afschrijvingen

€

8.850

0,5%

€

7.275

0,5%

€

5.900

0,5%

Onvoorziene kosten/reserve

€ 53.000

3,0%

€

43.650

3,1%

€

37.200

3,1%

Totaal

€1.768.455

100%

€1.393.000

100%

€1.190.000

100%
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Toelichting
De komende jaren richten we ons op het verkrijgen van een financieel zo stabiel mogelijke positie in Amsterdam en Den Haag. Waarbij
we ons realiseren dat die ‘stabiliteit’ in het geval van subsidies of inkoopopdrachten van een gemeente nog steeds voor maximaal 2 a 3
jaar geldt. In Amsterdam is het inmiddels zo dat het grootste deel van onze middelen afkomstig is van de gemeente Amsterdam
(aanbesteding FPAJ) en de stadsdelen Oost, Noord, West, Nieuw West en Zuidoost. In Amsterdam zijn we in 2010 begonnen dankzij de
hulp van een aantal fondsen en het heeft jaren geduurd voordat de gemeente daar structureel aan is gaan bijdragen. Waar we de
eerste jaren met name op financiering vanuit fondsen draaiden is de situatie in Amsterdam nu eerder omgekeerd: de gemeente vormt
de basis van de lopende programma’s en de fondsen vullen daar waar nodig aan. Daarnaast vervullen de fondsen een belangrijke rol
bij de opstart van nieuwe programma’s. Daar waar de gemeente het vaak nog te spannend vindt, of nog niet over ‘de juiste potjes’
beschikt, zijn de fondsen juist bereid om nieuwe programma’s een kans te geven. In den Haag zien we een soortgelijke ontwikkeling. De
gemeente wilde graag dat we in de slag zouden gaan en wilde financieren, maar alleen als er minimaal 50% cofinanciering vanuit
fondsen tegenover stond. Dat is in het eerste jaar gelukt, met als gevolg dat de gemeente het jaar daarna (2019) haar bijdrage heeft
verhoogd. Ons doel is om op die manier te blijven groeien en financieel stabieler te worden. We verwachten dat deze ontwikkeling ook in
nieuwe steden zo zal verlopen: opstarten met (hopelijk) een bijdrage van de gemeente, aangevuld met financiering van (lokale
fondsen) en langzaam maar zeker zoveel mogelijk borgen bij de gemeente.
Daarnaast willen we in 2020 een start gaan maken met het verkrijgen van financiering van het bedrijfsleven en zogenaamde
serviceclubs. Wij realiseren ons dat daar een flinke inspanning aan vooraf zal gaan en willen 2020 graag gebruiken om daarmee te
experimenteren.
Voor de lange termijn is onze gewenste financiële strategie samen te vatten als groei van structurele gemeentefinanciering op de
huidige locaties, aangevuld met bedrijfsbijdragen en serviceclubs, en landelijke fondsen en lokale fondsen voor de start van nieuwe
locaties.
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7. ORGANISATIE
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Organogram

Medewerkers
Ons team bestaat uit freelancers, medewerkers in dienst met vaste uren, medewerkers in dienst met flexibele uren en vrijwilligers.
We hebben 9 medewerkers in dienst met een vast uren contract en 6 medewerkers met een flexibel uren contract. Deze 6 projectmedewerkers
zijn allemaal studenten die eerst bij ons stage hebben gelopen, die we daarna een (bij)baan hebben aangeboden. Ze kunnen bij ELANCE
doorgroeien, terwijl ze nog bezig zijn met het afronden van hun opleiding (scriptie).
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Deze medewerkers vallen allemaal onder het uitvoeringsteam in Amsterdam en Den Haag. Het uitvoeringsteam wordt aangestuurd door 6
medewerkers met vaste uren, de projectcoördinatoren, die de coaches en projectmedewerkers begeleiden. De overige medewerkers in dienst
werken in het Support- en Officeteam.
We werken met 8 freelancers waarvan er 5 een vast aantal uur in opdracht werken van ELANCE. Daarnaast zijn er 3 die we af en toe
inschakelen voor hun specifieke deskundigheid zoals vormgeving of communicatieklussen. De freelancers worden vooral ingezet in het support
team.
Daarnaast werken we een groot aantal vrijwilligers. De vrijwilligers zijn onder te verdelen in drie groepen. De grootste groep zijn de stagiaires:
studenten van MBO, HBO en WO sociaal-maatschappelijke opleidingen die door ons worden opgeleid tot coach en worden ingezet voor het
coachen van de meiden in de verschillende programma’s, dit zijn er jaarlijks ca. 120 (+/- 90in Amsterdam en +/- 30 in Den Haag)
Voor het coachen van 18+ meiden zijn er jaarlijks ongeveer 20 Powervrouwen als vrijwilliger betrokken. Bij evenementen en extra activiteiten
worden we nog bijgestaan door 5-10 vrijwilligers per jaar.
Het bestuur bestaat uit 3 leden. Daarnaast zijn we bezig met het oprichten van een raad van advies. Beide bestaan uit vrijwilligers.
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