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Adviesrapport: 

 Hoe Kan de Mentale Gezondheid Van Meiden op de Middelbare School Door Middel 

Van Een Training Verbeterd Worden? 

ELANCE Academy is een organisatie opgericht in 2010, die jonge meiden en 

vrouwen tussen de 12-35 jaar inspireert en hen ook leidt. ELANCE Academy gelooft in de 

unieke kwaliteiten van elke (jonge) vrouw en helpt deze, door middel van groepstrainingen 

en het toewijzen van een ‘grote zus’, tot bloei te komen. Hierdoor kunnen de ambities van de 

meiden niet alleen ontdekt worden, maar ook tot werkelijkheid worden gebracht (ELANCE 

Academy | Coachingsacademie, z.d.). 

ELANCE Academy heeft eerder een adviesrapport ontvangen van StudentWeetRaad 

(Wat zijn de factoren die bijdragen aan de mentale gezondheid van studenten in de leeftijd 

van 17–25 jaar? – StudentWeetRaad, 2020). Er is toen verwezen naar het PERMA(h)-model 

om ELANCE Academy een basis te bieden voor het bevorderen van de mentale gezondheid 

onder de meiden. Het PERMA(h)-model kent zes domeinen: (1) positieve emoties, (2) 

engagement, (3) positieve authentieke relaties, (4) doelgericht bestaan, (5) prestatie, en (6) 

gezondheid in het algemeen. Deze zes domeinen van het PERMA(h)-model bevorderen het 

ervaren van positieve emoties. Wat positieve emoties zijn en waar de domeinen van de 

PERMA(h)-model voor staan, wordt uitgelegd in het volgende hoofdstuk.  

Dit huidige adviesrapport gaat dieper in op deze bevindingen om zo handvatten te 

bieden voor ELANCE Academy, zodat zij met dit advies een training/programma kunnen 

ontwerpen die zij zelf naar eigen vorm kunnen implementeren. Het huidige adviesrapport 

bevat een inleiding waarin a) een probleem en b) een vraagstelling om dit probleem te kunnen 

oplossen, beschreven staan. Hierbij is ook achtergrondinformatie van de organisatie 

bijgevoegd. Vervolgens volgt de probleemanalyse. Hierin bespreken we de problemen naar 

aanleiding van het vorige adviesrapport (StudentWeetRaad, 2020). Als oplossing voor dit 
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probleem zijn een aantal wetenschappelijke artikelen samengevat die bijdragen aan het advies 

voor ELANCE Academy. Tot slot volgen de conclusie en aanbevelingen. Dit hoofdstuk is 

samengevat tot een overzichtelijk geheel, waarna het advies volgt met aanbevelingen voor een 

training of een programma.  

Probleemanalyse 

Vorig jaar richtte ELANCE Academy zich tot StudentWeetRaad voor advies om de 

mentale gezondheid van de meiden en jonge vrouwen te verbeteren. Zij ondervonden een 

toenemende spanning bij hun stagiaires. Bij een aantal was er zelfs sprake van uitval (Wat zijn 

de factoren die bijdragen aan de mentale gezondheid van studenten in de leeftijd van 17–25 

jaar? – StudentWeetRaad, 2020).  

 In het huidige adviesrapport zal op verzoek van ELANCE Academy een 

training/groepsprogramma voor meiden van middelbare schoolleeftijd (12-17 jaar) 

ontwikkeld worden. ELANCE Academy merkte, tevens als gevolg van COVID-19, dat deze 

meiden toenemende neerslachtigheid ervaren. Alhoewel ELANCE Academy zich 

al bezighoudt met weerbaarheid en zelfvertrouwen, missen zij nog een training geheel 

gefocust op de mentale gezondheid. De vraagstelling voor dit adviesrapport luidt daarom 

als volgt: Hoe kan de mentale gezondheid van meiden op de middelbare school door middel 

van een training verbeterd worden?  Omwille van de tijd is het niet mogelijk om een gehele 

training in elkaar te zetten, maar kan er met deze handvatten wel een richtlijn gegeven worden 

van wat er in een training gedaan kan worden. Door de onderbouwing van literatuur, zullen de 

richtlijnen effectief zijn.  

Theorie PERMA(h)-model 

Positieve emoties 

Dit zijn gevoelens waarbij iemand intern het gevoel van vreugde, blijheid en 

tevredenheid ervaart en hier dopamine bij vrijmaakt. Dopamine is een neurotransmitter in het 
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brein die een rol speelt bij geluk. Positieve emoties veroorzaken een verhoging van dopamine 

in de hersenen (Nederlands Herseninstituut, 2020). Door deze verhoogde dopamine worden 

sociale, fysieke, en intellectuele bronnen opgebouwd, waardoor mensen veerkrachtiger 

worden tegen stress.   

Engagement (betrokkenheid) 

Engagement verwijst naar een bepaalde betrokkenheid met jezelf en de omgeving. 

Soms kan iemand enorm zelfbewust zijn en de situatie volledig analyseren. Hierdoor kan het 

voorkomen dat iemand niet op kan gaan in het moment. Engagement maakt gebruik van een 

‘flow’, waarbij een individu minder zelfbewust is en meer in het moment gaat leven. Het 

vraagt om een balans in jezelf, samen met de maatschappij. Dit kan bereikt worden wanneer 

het individu de beste kwaliteiten uit zichzelf naar boven haalt. Een aantal manieren waarop de 

‘flow’ het beste bereikt kan worden, is door omringd te worden door natuur, activiteiten 

uitvoeren waar de individu passie voor heeft, bewust worden van het huidige moment waarin 

iemand leeft en onderzoeken wat je kwaliteiten zijn (Madeson, 2021).  

Authentieke Relaties  

Om een relatie met elkaar aan te gaan, zowel op vriendschappelijk als op romantisch 

vlak, is het belangrijk dat er drie factoren aanwezig zijn: 1) emoties laten zien, 2) bepaalde 

punten herkennen in een ander, en 3) reageren op elkaar. Hierbij spelen positieve emoties een 

rol. In de context van een groep kan er bijvoorbeeld een onderdeel ingezet worden om de 

groep vreugde te laten ervaren. Wanneer de groep dit als een geheel ervaart, herkennen de 

individuen de gedeelde emotie bij elkaar. Dit geldt ook voor negatieve emoties, zoals angst of 

schaamte. Wanneer dit gedeeld wordt, herkennen anderen zich in elkaar. Andere belangrijke 

factoren zijn empathie en compassie. Door te kunnen inleven begrijpt en voelt de een de 

emotie van de ander beter. Bij compassie wil het individu hier ook naar handelen (Philippot & 

Feldman, 2004).  
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Meaning and Purpose (doelgericht bestaan) 

Het adviesrapport (StudentWeetRaad, 2020) zegt het volgende over engagement: “Wanneer 

mensen intrinsiek gemotiveerd zijn in een activiteit, is de kans groter dat zij voldoen aan de 

behoeften van autonomie en competentie.” (Froh et al., 2010) p.8. 

 Dit houdt in dat, wanneer mensen activiteiten uitvoeren waar zij passie voor hebben, 

zij een groter gevoel van beloning krijgen en het gevoel van zelfwaarde ervaren. Intrinsieke 

motivatie creëert “flow” (Froh et al., 2010). Dit is mogelijk wanneer processen en/of 

activiteiten geïnternaliseerd worden (Ryan & Deci, 2000). Ook voor doelgerichtheid geldt dat 

de gestelde doelen zoveel mogelijk intrinsiek moeten zijn. Als men zelf een haalbaar doel kan 

stellen, krijgt het een groter gevoel van optimisme over de toekomst en een groeiend gevoel 

van autonomie.  

Achievement (prestaties) en Health (gezondheid) 

 Er is bewust gekozen deze domeinen van het PERMA(h)-model niet uit te werken. In 

overleg met ELANCE Academy en StudentWeetRaad is het omwille van de tijd die gegeven 

is voor het huidige adviesrapport besloten alleen de bovenstaande domeinen te betrekken tot 

het huidige adviesrapport.  

 Interventies die positieve emoties bij jongeren kunnen stimuleren 

In deze paragraaf worden drie interventies besproken die specifiek voor jongeren 

ontwikkeld zijn om hun positieve emoties te versterken. Alle drie de interventies zijn 

gebaseerd op (onderdelen van) het hierboven besproken PERMA(h) model.  

1. De Bareec-training (Lambert et al., 2018) 

Lambert et al. (2018) ontwikkelden en onderzochten de effectiviteit van een 

programma gericht op positieve psychologie, genaamd Bareec. De training werd ontwikkeld 

en getest in Koeweit. Zowel universiteiten als middelbare scholen zijn meegenomen in de 

studie. Onder de middelbare scholen hebben in totaal 1070 participanten meegedaan. 
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Gedurende acht weken werd wekelijks 15 minuten van de reguliere lestijd besteed aan de 

training. De trainingsactiviteiten hadden een significant effect op het ervaren van positieve 

emoties: jongeren in de trainingsgroep rapporteerden meer positieve emoties na de training 

dan jongeren in de controlegroep (e effectgrootte was echter klein, d= 0.27). 

Tabel 1 geeft een overzicht van de activiteiten die gebruikt zijn in het Bareec 

programma. De tabel laat ook andere studies zien die betrokken zijn geweest in de studie van 

Lambert et al. (2018).  

Tabel 1: Activiteiten die gebruikt zijn in het Bareec programma. 

Week Titel Omschrijving 
1 Introductie In deze training vragen studenten zich af 

wat blijheid is door te kijken naar wat ze 
nodig hebben om blij te zijn nu en voor 
in de toekomst. Ook wordt er gevraagd 
wat ze vroeger blij maakte (Lambert et 
al., 2018). Dit is gebaseerd op de studie 
van Wilson en Gilbert (2003). Hier 
kwam naar voren dat mensen die hun 
emoties beter kunnen definiëren en 
kunnen herkennen, betere keuzes maken 
voor in de toekomst. Als je bijvoorbeeld 
herkent dat je boos bent, dan weet je dat 
je niet een e-mail moet sturen naar je 
baas. Als je herkent wat je blij maakt en 
het gevoel kunt definiëren (wat voor 
ieder iets anders betekent (Wilson & 
Gilbert, 2003)) dan kun je voor in de 
toekomst deze evenementen opzoeken. 
Door jezelf beter te leren kennen door de 
vragen van het Bareec programma, is de 
gedachte erachter dat je dus vrolijker 
wordt wanneer je die activiteiten 
meemaakt. 
 

2 Wat maakt mij blij? Hier wordt gebruikt gemaakt van foto’s. 
Studenten delen deze met elkaar om te 
laten zien welke foto hen blij maakt 
(Lambert et al., 2018). Deze activiteit is 
gebaseerd op de studie van Kurtz en 
Lyubomirsky (2013). Uit deze studie 
kwam naar voren dat mindful 
photography effectiever is dan met 
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elkaar bespreken wat je vrolijk maakt. 
Het is als volgt: studenten krijgen de 
opdracht om vijf foto’s te maken waar 
zij blij van worden (bijvoorbeeld een 
uitzicht, berichtje, spel, of plant). Door 
stil te staan bij wat ze blij maakt, wordt 
er bewust nagedacht. Vervolgens komen 
ze bereid de training binnen en 
bespreken ze met elkaar waarom een 
foto hen blij maakt. Door dit te delen, 
bereik je dankbaarheid en positieve 
emoties.  
Er kunnen ook foto’s gemaakt worden 
met verschillende doelen: welke 
personen inspireren jou? Waar 
identificeer jij het meest mee? (Een 
televisieserie, een actrice, film etc.). 
Door dit doel in te zetten, kunnen ze 
tijdens het bespreken ook meer inzicht 
krijgen in wie zij zelf zijn en wat ze 
willen bereiken. Dit inzicht kan bereikt 
worden door eigen bewustzijn en door 
feedback/meningen van klasgenoten 
(Kurtz & Lyubomirsky, 2013). 

3 Drie goede daden In deze oefening doen de studenten drie 
goede dingen voor elkaar. Dit versterkt 
vriendelijkheid volgens Nelsen et al. 
(2016) en Steger et al. (2008). In de 
studie van Nelson et al. (2016) zijn de 
volgende activiteiten benoemd die de 
positieve emoties bevorderen: 
-Opschrijven wat een goede dag voor 
hen is en deze uitschrijven op een A4 
(max 1 pagina). Deze dag kunnen ze 
‘maken’ om een goede dag te ervaren. 
Aan het einde van de dag moeten ze 
nagaan wat er goed ging en wat er nodig 
is om het goed te maken als dit niet 
gelukt is. 
-Iemand bedanken voor een dienst of 
een gunst via een kaartje. Dit stimuleert 
dankbaarheid en positieve emoties. 
-Punten opschrijven waar jij dankbaar 
voor bent in het leven. Volgens de 
studie: ‘Count your blessings’ (Nelson et 
al., 2016, p. 211). 

4 Vraag je familie Om positieve, emotionele relaties te 
bevorderen, wordt er met familie een 
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fijne herinnering opgebracht om trots te 
voelen over waar je vandaan komt. 

5 Plan een goede dag In plaats van te wachten op geluk, gaan 
studenten het creëren. Door na te denken 
met wie ze iets zouden willen doen, 
waar en wanneer, plannen ze deze dag 
en voeren ze dit ook uit (Nelson et al., 
2016). Zie beschrijving van week 3. 

6 Te gek die bril! Kun je er ook 
goed doorheen kijken? 

Positieve emoties worden soms 
onderdrukt door een negatieve mindset. 
Door met elkaar in gesprek te gaan, leer 
je waar je valkuilen zitten en kun je 
jouw mindset corrigeren. 

7 Beweeg! Beweging geeft een boost voor positieve 
emoties. Studenten mogen hier bewegen 
zoals ze willen (Hogan et al., 2014). Er 
is geen indicatie in de studie in hoeverre 
iemand moet bewegen om positieve 
emoties te ervaren. Er is wel een relatie 
gevonden tussen ‘regelmatig bewegen’ 
en positieve emoties. De studie 
definieert niet wat 'regelmatig bewegen' 
inhoudt. 

8 Goed nieuws, alsjeblieft Studenten spenderen zoveel tijd op 
sociale media dat ze kwetsbaar zijn voor 
negatief nieuws. Voor deze oefening 
focussen ze zich op goed nieuws en 
proberen ze bronnen aan te pakken om 
het slechte nieuws te blokkeren. 

 

2. Het Maytiv-programma (Shoshani & Steinmetz, 2013) 

Een andere interventie die gebaseerd is op elementen van de positieve psychologie en alle 

domeinen het PERMA(h) model, is de Maytiv training (Shoshani & Steinmetz, 2013). Deze 

interventie werd getest bij 1262 leerlingen in Israël, tussen de 12 en 15 jaar, en werd 

vergeleken met een controlegroep van 1255 leerlingen die de geen training kregen. Er werden 

in totaal 15 sessies gehouden, die om de twee weken plaatsvonden. In totaal duurde elke 

sessie 90 minuten. In vergelijking met de controlegroep had de trainingsgroep meer positieve 

emoties (M = +1.80), minder negatieve emoties (M = -2.99) en betere relaties met 

groepsgenoten (M= +2.35).  
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 De interventie begint met een les over positieve emoties, als tweede wordt een les 

over prestaties gegeven. Vervolgens gaan de trainingen (les drie t/m vijf) door op positieve 

emoties. Er wordt één les over betrokkenheid gegeven, daarna drie over prestaties, drie over 

doelgericht bestaan en tot slot drie over positieve relaties. 

De trainingen zijn, ongeacht het besproken domein, op dezelfde manier opgebouwd:  

1. De deelnemers luisteren naar een verhaal over het onderwerp van de dag (20-30 min). 

2. Eén of twee oefeningen in groepjes, zoals acteren, een persoonlijk verhaal vertellen, 

meditatie en tekenen (30 tot 40 min)  

3.  Discussie voeren aan de hand van twee tot vier vragen die betrekking hebben tot het 

verhaal en de oefeningen (10 tot 20 min) 

4. Schrijven over het verhaal, of de opdrachten of de discussie. Hierbij nemen ze 

zichzelf ook op in het verhaal (10-15 min)  

5. Actie, dit kan langer duren en hoeft niet gelijk af te zijn. Denk aan het maken van een 

poster over het onderwerp voor twee weken lang, of het schrijven van een speech.  

Praktijkvoorbeeld 

Stel, het onderwerp van de les is doelgericht bestaan. Het begint met een introductie 

over doelgericht bestaan. Hier begint de trainer mee door te vertellen wat doelgericht bestaan 

kan betekenen, wat erbij hoort (stilstaan bij goede momenten in het leven, doelen maken in 

het leven, denken over je droombaan, je kwaliteiten, je eigenschappen, wat je gedaan hebt 

voor iemand) en gaat vervolgens over naar stap 2. In deze oefening zouden de meiden in 

tweetallen of individueel kunnen opschrijven waar zij aan denken bij 'doelgericht bestaan' na 

de uitleg, of ze kunnen een goed moment van vandaag opschrijven. Vervolgens volgt stap 3, 

waar zij met de groep kunnen discussiëren over wat ieder heeft opgeschreven, of kunnen ze 

hun goede momenten delen met de groep. Stap 4 kan nuttig zijn als afsluiter, bijvoorbeeld: 

schrijf op wat je vandaag van doelgericht bestaan hebt geleerd, of bespreek met elkaar wat je 
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doel is voor deze week/maand. Stap 5 is voornamelijk gericht op de volgende training. Als je 

volgende training gericht is op positieve emoties, kun je ze vragen om daar over na te denken 

en de volgende les een positieve emotie te delen. Daarmee open je de volgende training mee, 

geef je een aantal voorbeelden, en vraag je daarna in stap 2 dit met elkaar te delen. De 

invulling ligt geheel bij ELANCE Academy, maar de onderwerpen zijn te vinden in dit gehele 

adviesrapport. 

3. Happy thoughts (Carter et al., 2016) 

Carter et al. (2016) onderzochten of het bijhouden van een dagelijks dagboek (met 

lachende smiley op de voorkant) een positief effect heeft op het geluksgevoel van kinderen. In 

totaal deden 606 kinderen tussen de 9-11 jaar mee aan het onderzoek. De kinderen kregen een 

voormeting, een nameting na een week het dagboek te hebben gebruikt en een follow-up na 

drie maanden.  In het dagboek stonden kolommen waarin de kinderen gedurende een week 

elke dag 3 goede dingen, met een korte beschrijving, moesten invullen. Zij mochten eventueel 

nog een week extra het dagboek invullen, maar dat werd niet verplicht vanuit het onderzoek. 

De interventie leidde tot een verlaging van depressieve symptomen en een stijging in 

geluksgevoelens. Dit werd niet alleen direct na de interventie waargenomen, maar ook na een 

follow-up drie maanden later. De effecten van de interventie waren sterker voor kinderen die 

bij aanvang van de studie lager scoorden op ‘geluksgevoel’ dan voor kinderen die bij aanvang 

van de studie hoger scoorden op ‘geluksgevoel’. Dit wijst erop dat de interventie vooral nuttig 

is voor kinderen die het al moeilijker hebben. Dit sluit aan op de doelgroep van ELANCE 

Academy.   

Conclusie en Aanbevelingen 

Conclusie 

Uit de onderzoeken en artikelen komt naar voren dat er verschillende interventies zijn 

ontwikkeld om positieve emoties te bevorderen. Onderdelen van het Bareec programma zijn 
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relatief gemakkelijk te gebruiken als korte en toegankelijke oefeningen die positieve emoties 

stimuleren. Sommige oefeningen in dit programma (bijv. Beweeg! En Drie goede daden) 

zetten ook aan tot beweging en actie, wat op zijn beurt de aanmaak van dopamine en dus 

gevoelens van geluk kan stimuleren. Daarnaast kunnen sommige oefeningen goed in 

groepsverband uitgevoerd worden, waardoor ook authentieke sociale relaties ondersteund 

worden. De Maytiv-interventie bestaat uit 15 onderdelen, gebaseerd op het PERMA(h)-

model. Elke sessie kent een gelijke opbouw, namelijk luisteren, discussiëren, schrijven, 

oefeningen uitvoeren en actie ondernemen. Ook deze training bevordert interactie met de 

groep door de opbouw ervan, waardoor de positieve relaties binnen de groep versterkt 

worden. Gelijktijdig aan het leren over positieve emoties leert de doelgroep elkaar op een 

diepe manier kennen. Dit gebeurt wanneer zij samen bezig zijn met oefeningen waarin zij zich 

naar elkaar openstellen, discussies voeren en over elkaar schrijven. Hierdoor ontwikkelen zij 

mogelijk sociale en emotionele connecties en vaardigheden.  

 Ten slotte kan ook het bijhouden van een positief dagboek bijdragen tot het ervaren 

van meer positieve emoties en minder depressieve gevoelens. De interventie had een groter 

effect op kinderen die bij aanvang van de studie lager scoorden op ‘geluksgevoel’. Dit wijst 

erop dat het gebruik van een dagboek vooral een toegevoegde waarde heeft voor kinderen die 

het al lastiger hebben en sluit daardoor wellicht aan bij de doelgroep van ELANCE Academy.  

Advies  

 Een dagboek is een makkelijk format om de doelgroep van ELANCE Academy 

positieve gevoelens bij te brengen. Er wordt geadviseerd om het dagboek concept van Carter 

et al. (2016) in te zetten in de praktijk en om het te breiden door meerdere vragen te stellen, 

zie figuur 1. Zo worden meerdere domeinen van het PERMA(h)-model bereikt, namelijk de 

positieve emoties, doelgerichtheid en betrokkenheid. Een opzet van een dagboek is te vinden 

in Figuur 1. Wij adviseren ELANCE Academy om de mogelijkheid te bieden het dagboek 
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wekelijks met groepsgenoten en/of trainers te bespreken, in plaats van zelfstandig te schrijven 

en verwerken. Deze bespreking kan immers gevoelens van herkenning in een ander opwekken 

en negatieve emoties relativeren, bijvoorbeeld als doelen van de dag niet zijn gelukt (wat is er 

niet gelukt en hoe zou het de volgende keer wel lukken?). Doelen kunnen variëren van 

academische doelen tot sociale doelen, of van creatieve doelen tot mindset doelen, zolang het 

hele dagboek maar focust op positieve zaken. 

Het gebruik van een dagboek kan uiteraard in combinatie met een set trainingen. Wij 

adviseren ELANCE Academy om de trainingen uit de Bareec en Maytiv interventie te kiezen 

of samen te voegen, afhangend van wat het beste zal aansluiten op de doelgroep en het al 

bestaande programma van ELANCE Academy. Ook raden wij aan om het format van de 

Maytiv interventie te implementeren in de trainingen: luisteren, oefeningen, discussie, 

schrijven en een langer durende actie/opdracht. Gezien de Maytiv interventie geen concrete 

onderdelen noemt voor de praktijk, raden wij aan de activiteiten van Bareec in te zetten, en de 

vijf onderdelen van Maytiv daarop toe te passen. Een voorbeeld is het onderdeel 'Wat maakt 

mij blij?' Van Bareec. Dit onderdeel kan een onderwerp zijn voor een training, waar gebruik 

gemaakt wordt van de stappen van het Maytiv programma. In 'praktijkvoorbeeld' geven wij 

een voorbeeld van hoe dit toegepast kan worden. 

Samenvattend raden wij ELANCE Academy aan om door te werken op het 

PERMA(h)-model. Wij adviseren dit te doen door gebruik te maken van onderdelen van het 

Bareec programma (Lambert et al., 2018), het Maytiv Positive Psychology Intervention 

format (Shoshani & Steinmetz, 2013) en het implementeren van een dagboek (Carter et al., 

2016). De duur en intensiteit van de training is uiteraard aanpasbaar.  
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Figuur 1: Opzet dagboek (Kastelein, 2021) 

Voor- en nadelen van de oplossingen 

De voordelen van de door ons gevonden activiteiten en de kenmerken daarvan zijn dat 

ze bewezen zijn een positief effect te hebben op de mentale gezondheid. Positieve emoties 

worden in alle drie de interventies ondersteund en sluiten aan op het PERMA(H)-model en de 

doelen van ELANCE Academy: betrokkenheid, authentieke relaties en doelgericht bestaan. 

Ze vragen interactie, zowel tussen deelnemers onderling als tussen deelnemers en trainer. 

Hierdoor kunnen de meiden onderling een betere band vormen en uit hun comfort-zone 

stappen.  

Aandachtspunten van het door ons gevormde advies zijn, volgens ons, dat het ten 

eerste veel sociale interactie vraagt, waar sommigen verlegen kunnen zijn. De drie 

interventies vragen het individu om echt naar zichzelf te gaan kijken en uit de comfortzone te 

stappen door persoonlijke onderwerpen te bespreken met elkaar. Zij die verlegen zijn moeten 

echter wel kunnen meedoen met de training. Daarom is het van belang dat de trainer 

waakzaam is voor sociaal angstige jongeren en een veilige sfeer creëert waarin zij zich ook 

comfortabel genoeg voelen om hun gevoelens en ervaringen met de groep te delen. De 

intensiteit van de uiteindelijke training kan uiteraard aangepast worden naar eigen zeggen van 

ELANCE Academy, door bijvoorbeeld bepaalde aspecten van de training te schrappen of de 
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meiden bepaalde zaken (eerst) te laten bespreken met hun grote zus in plaats van met de hele 

groep.  
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