
Strong Girls GO 2020  
 

In het voorjaar van 2020 zijn we van start gegaan met ons nieuwste 
programma: Strong Girls GO. Met Strong Girls GO richten we ons op het versterken van de 
studenten die bij ELANCE stage lopen in hun ontwikkeling en groei.  
 
Deelnemers 

Woensdag 1 april zijn we gestart met de eerste 6 deelnemers, een overzichtelijk 
‘testgroepje’. De deelnemers zijn tussen de 18 en 34 jaar oud en lopen op dit moment 
stage bij ELANCE Academy als coach of als teamcoach. Ze studeren allemaal aan sociaal 
maatschappelijke opleidingen op MBO 4 niveau of aan het HBO.  
 
Persoonlijke doelen 

De deelnemers waren gemotiveerd en hadden persoonlijke doelen opgesteld voor ze 
begonnen. De doelen verschillen per persoon. De gemene deler tussen de deelnemers is 
de levensfase waarin ze zitten. Alle deelnemers zijn student en ervaren in meer of mindere 
mate dezelfde valkuilen in deze levensfase. Er zijn veel ballen om hoog te houden, studie, 
stage, bijbaan en een sociaal leven. En daarbij nog het gevoel van harde eisen van 
zichzelf, hun omgeving en de samenleving. Daarnaast heeft corona een grote impact op 
ze. Al deze ballen moeten hoog worden gehouden terwijl ze thuis zitten. Thuis bij hun 
ouders, waar het hele gezin de hele dag thuis is of op een kleine studentenkamer. Rust in 
je hoofd vinden is nu nog moeilijker en dit heeft een duidelijk negatief effect. 
 
Groepstraining 
De deelnemers volgden 5 groepstrainingen gegeven door Ummuhan Ehren, persoonlijk en 
professioneel coach en trainer. Elke week werd er aan een bepaald thema gewerkt dat ze 
hadden voorbereid met kleine huiswerkopdrachten. De thema’s zijn: 

• Kennismaking & vertrouwen  
• Normen en waarden  
• Zelfwaardering 
• Netwerken 
• Personal branding  

Ondanks dat de deelnemers allemaal een verschillende achtergrond en thuissituatie 
hebben, herkennen ze elkaars gevoel en kwetsbaarheid. Hierdoor durven ze zich open te 
stellen en hebben ze grote stappen kunnen maken in de groepstraining, vooral op het 
gebied van zelfwaardering en emoties. De groepstraining was emotioneel zwaar, maar 
uiteindelijk voor alle deelnemers erg waardevol.  
 
 



Powervouwen 

Tijdens de laatste paar weken van de groepstrainingen zijn de deelnemers individueel 
gekoppeld aan een powervrouw. Powervrouwen zijn vrouwen die al een tijdje meedraaien 
op de arbeidsmarkt en een schat aan levenservaring en netwerken hebben die ze graag 
delen met de volgende generatie. Met de powervrouw zijn na de groepstrainingen nog 5 
individuele afspraken gemaakt om te werken aan de persoonlijke doelen die naar 
aanleiding van de groepstraining zijn opgesteld. Voor ons is het van belang dat er een klik 
is tussen deelnemer en powervrouw en dat beiden het gevoel hebben dat de coaching 
bijdraagt aan het bereiken van de persoonlijke doelen van de deelnemer. De 
groepstrainingen hebben veel losgemaakt en de deelnemers vinden het fijn om dit nu 
individueel te kunnen bespreken met hun eigen coach. Uit de eindgesprekken met de 
Strong Girls GO koppels komen hele positieve resultaten. De koppels waren goed 
gematcht en de powervrouwen en studenten hebben beide van elkaar geleerd. De 
powervrouwen hebben lessen uit hun eigen levenservaring door kunnen geven en de 
studenten hebben de powervrouwen geleerd over hun veerkracht, zelfreflectie en energie. 
Een aantal koppels heeft zo’n goede band opgebouwd dat ze na de afronding van Strong 
Girls Go contact houden en elkaar blijven ondersteunen.  
 
Vervolg 

Na de zomer gaan we verder met Strong Girls GO, de resultaten van de eerste groep zijn 
erg positief. Na het succes van de eerste groep willen we zeker in 2021 het programma 
weer aanbieden voor studenten.  
 
Lees hier het interview met trainer Umuhan Ehren over Strong Girls GO op onze website: 
 
 
 
“Ik vond het erg bijzonder om Powervrouw te zijn. Door onze gesprekken heb ik ook zoveel 
van R. kunnen leren. Ook nu de coaching is afgelopen houden we contact en we gaan 
binnenkort koffiedrinken.” – Powervrouw V.  


