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Wat is de coach map? 
Het binnenhalen van jongeren, begeleiden, belonen,  beoordelen en beëindigen van de 
samenwerking tussen een jongere en het team. Het hoort allemaal bij je taak als whoZnext-
coach. In deze coach map werken we deze thema‟s uit en krijg je tips en trucs aangereikt 
hoe je hier als coach mee om kunt gaan.  
 
Voor wie is de coach map? 
De coach map is (natuurlijk) bedoeld voor de coach van het whoZnext-team.  
 
Hoe de coach map te gebruiken? 
De coach map bevat de thema‟s bepalen, binnenhalen, begeleiden, belonen, beoordelen en 
beëindigen en deze thema‟s volgen globaal de route van het project zelf. Mocht je tegen 
zaken aanlopen dan kun je natuurlijk ook een thema eruit lichten en daarmee aan de slag 
gaan. In de bijlage vind je concrete werkbladen.   
 
Vragen? 
Heb je nog vragen, ideeën, opmerkingen of adviezen? We zijn erg benieuwd. Stuur een mail 
naar mail@whoznext.nl 
 
Succes!!! 
  

mailto:mail@whoznext.nl


"Een coach moet wat mij betreft betrouwbaar zijn" (Sander, 16 jaar)  
 
"Een coach is iemand die ondersteunt, heeft inlevingsvermogen en kennis en een heleboel 
humor" (Karin, 14 jaar)  
 
“Iemand die de weg wijst” (Fatima, 15 jaar) 
 
“Een goede coach is iemand die antwoord geeft op mijn vragen en niet iemand die zegt wat 
ik moet doen” (Paul, 18 jaar) 
  



 
Inhoud  
 
Hoofdstuk 1: Bepalen 
1.1  Aanleiding om te starten met whoZnext 
1.2  Een jeugdvriendelijke (sport)organisatie?! 
1.3  Intern draagvlak 
1.4 Samenstelling van het projectteam 
1.5 Projectplan/kwaliteitsscan 
 

Hoofdstuk 2: Binnenhalen 
2.1 De wervingscirkel 
2.2 De marketingmix toegepast op jeugdparticipatie in de sport 
 

Hoofdstuk 3: Begeleiden 
3.1 De coach  
3.2 Individuele begeleiding: het scheppen van een positief (leer)klimaat 
3.3 Begeleiding van groepen jongeren: werken aan groepsvorming 
 
Hoofdstuk 4: Belonen 
4.1  Hoe kun je motiveren en voorkom je demotivatie? 
 
Hoofdstuk 5: Beoordelen 
5.1  Portfolio en/of logboek 
5.2  Competentiecheck 
5.3  Persoonlijk ontwikkelingsplan  
 
Hoofdstuk 6: Beëindigen 
6.1  Beweegredenen 
6.2  Exitgesprek 
6.3 Tijd voor een feestje?! 
6.4  Eens whoZnext, altijd whoZnext 
 
 
  



Bijlagen  
1. Profielschets van een whoZnext-coach 
2. 10 Tips voor het werven van jongeren 
3. 10 Tips voor de begeleiding van een whoZnext-team 
4. 10 Tips voor communicatie met jongeren 
5. Beoordelingsformulier  
6. Mijn competenties en ervaring in beeld 
7. Doelgroep analyse 
8. Checklist voorbereiding eerste bijeenkomst 
9. Functieomschrijving whoZnext coach 
10. Feedback geven  
11. Groepsmanagement 
12. Voorbeeld overeenkomst 
13. Werkafspraken 
14. Reflectieverslag volgens Korthagen 
15. Coach ontwikkelingsplan 
16. Checklist van de organisatie 
17. Test voorkeursstijl situationeel coachen  
18. Kennismaking met de jongere 
19. Op zoek naar de motivatie  
20. Competentiecheck 
21. Het instructiegesprek (S1) 
22. Het correctiegesprek (S1) 
23. Het overtuigingsgesprek (S3) 
24. Het helpend gesprek  
25. Delegeren (S4) 
26. Fasen in teamontwikkeling naar gedrag van jongeren 
27. Fasen in teamontwikkeling naar rol van de coach 
28. Werken aan sociale- en communicatieve vaardigheden 
29. Conflicten binnen teams. Hoe los je ze op? 
30. Omgaan met lastige teamleden/ Beïnvloeden van gedrag in groepen 
31. Taak oriëntatie test 
32. Lesgeven in je eigen sport: voorbereiding 
33. Scheidsrechterformulier 
34. Toernooi-organisatieformulier 
35. Coachformulier 
36. Zelfevaluatie „lesgeven in je eigen sport‟ 
37. Zelfevaluatie „scheidsrechteren‟ 
38. Zelfevaluatie „toernooiorganisatie‟ 
39. Zelfevaluatie „coaching‟ 

 
 
 

  



Hoofdstuk 1.  Bepalen 
 
 
Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt ook voor het project whoZnext. 
WhoZnext is niet iets waar je zomaar aan begint. Je moet er echt voor kiezen en de 
nodige voorbereidingen treffen. Deze eerste stap is erop gericht de benodigde 
randvoorwaarden in orde te maken en een aantal keuzes te maken. Achtereenvolgens 
gaan we in op: de aanleiding om te starten met whoZnext, jeugdvriendelijke (sport) 
organisatie?!, het creëren van intern draagvlak, samenstelling projectteam en het 
maken van een project- en actieplan. 
 
 
1.1   Aanleiding om te starten met whoZnext  
Er kunnen verschillende aanleidingen zijn om werk te maken van jeugdparticipatie in de 
sport: 
 
Schema 1. Aanleidingen voor jeugdparticipatie in de sport 

 Aanleiding Jeugdparticipatie als oplossing 

1. Aanbod spreekt niet 
aan/sportdeelname  
valt tegen/(dreigende) sportuitval 

Jongeren weten wat jongeren willen. Door 
jongeren erbij te betrekken, sluiten 
sportaanbod, -cultuur en -voorzieningen beter 
aan bij hun wensen en behoeften. 

2. Er is een tekort aan vrijwilligers Jongeren vormen een nieuw 
vrijwilligerspotentieel. 

3. Vergrijzend vrijwilligersbestand Jong geleerd is oud gedaan. Jongeren vormen 
de vrijwilligers van de toekomst. Daar moet je 
ze op voorbereiden. 

4. Er is behoefte aan een frisse wind Jongeren brengen eigen, specifieke 
capaciteiten in, zoals enthousiasme, 
spontaniteit, inventiviteit, een frisse kijk, 
energie en onbevangenheid. 

5. Het is goed voor de 
sociaalpedagogische ontwikkeling van 
de jeugd 

Het is een manier om jongeren vaardigheden 
als onderhandelen en organiseren bij te 
brengen. Bovendien leren ze dat hun mening 
telt. 

6. Jeugdparticipatie is een recht  
voor de jeugd 

De samenleving is ook van de jeugd. In die zin 
is het niet meer dan logisch dat ook kinderen 
en jongeren invloed kunnen uitoefenen op hun 
woonomgeving en op de organisaties waar ze 
deel van uitmaken. 

 
Uiteraard kan er sprake zijn van een combinatie van aanleidingen of redenen om jongeren 
meer te gaan betrekken bij de voorbereiding, organisatie of uitvoering van sportactiviteiten. 
In dat geval is het van belang een prioritering aan te brengen: wat vormt de meest cruciale 
reden? Voor de participatievorm die uiteindelijk het beste kan worden gekozen, maakt dat 
namelijk nogal wat uit.  
 
 

1.2  Een jeugdvriendelijke (sport)organisatie?! 
Het is wenselijk om vooraf te bepalen of de organisatie zelf ook open staat voor whoZnext. 
Om te kunnen bepalen wat de huidige stand van zaken in uw organisatie rondom actieve 
jeugdparticipatie heeft whoZnext de quick scan J-score ontwikkelt voor de buurt, de school 
en de sportvereniging. Deze quick scan „meet‟ het sportieve klimaat in de organisatie. Het is 
een vragenlijst om de jeugdgerichtheid van de organisatie te bepalen. Vandaar dus de term 



J-score. Een score die iets zegt over de aantrekkelijkheid van het huidige aanbod voor de 
jongeren. De test kun je invullen met ouders, collega‟s en vrijwilligers. Het helpt dan om het 
sportieve klimaat van de organisatie als het ware door een „jeugdbril‟ te bekijken. Maar nog 
leuker is het natuurlijk om de lijst ook in te laten vullen door enkele jongeren. Het is namelijk 
heel goed mogelijk dat zij op sommige punten heel anders tegen het sportaanbod aankijken. 
Wanneer zowel volwassenen en jongeren de test invullen, kunnen de antwoorden van beide 
groepen achteraf met elkaar worden vergeleken. Een andere mogelijkheid: vul de vragenlijst 
in met enkele jongeren en volwassenen samen. Dat kan boeiende en nuttige discussies 
opleveren! Vooral de punten waarover verschillende ideeën bestaan, zijn van belang. Door 
hierover met elkaar te praten, kan samen worden bepaald waar en hoe J-vooruitgang is te 
boeken. Deze punten kunnen dan mooi dienen als input voor het nog op te stellen plan van 
aanpak. De J-score staat op www.whoZnext.nl/brochures. 
 
 

1.3  Intern draagvlak 
Het initiatief om met whoZnext aan de slag te gaan begint vaak bij de jongere zelf of bij een 
enthousiaste volwassene. Om het project daadwerkelijk van de grond te krijgen, is de 
medewerking en bereidheid van collega‟s, bestuur en andere beslissers uiterst belangrijk. Zij 
beslissen immers uiteindelijk of er al dan niet wordt ingezet op het project whoZnext en 
hoeveel tijd en geld hiervoor beschikbaar komt. Die beslissing hangt vooral af van de 
verhouding tussen de kosten en de baten.  
 
Kosten 
De grootste kostenpost bestaat uit de menskracht, die nodig is om het project op te zetten en 
te coördineren. Bovendien zijn er coaches nodig voor de begeleiding van de whoZnext-
teams. Bijkomende kosten zijn te verwachten uitgaven voor activiteitengeld, 
informatieboekjes, folders, reiskosten en attenties voor betrokkenen. 
 
Baten 
Er zijn tal van redenen te noemen waarom (jeugd)participatie belangrijk is. Een aantal 
redenen voor jeugdparticipatie, welke regelmatig in beleidsstukken genoemd wordt: 
 
• Burgers (en dus ook de jeugd) krijgen nieuwe inzichten in en mogelijk meer begrip voor 

elkaars wensen, behoeften en standpunten. Dit verbetert de kwaliteit van gekozen 
oplossingen.(Gemeente Vlaardingen, 2005); 

• participatie is een goede les in democratie. We leven in een democratie en de 
democratische deugden (zoals respect voor mensen met een verschillende achtergrond, 
met een verschillende mening, met verschillende belangstelling et cetera) moeten 
worden aangeleerd. (M. de Winter, 2000); 

• burgers (en dus ook de jeugd) voelen zich meer betrokken bij besluiten die voor het 
algemeen belang genomen worden. (Gemeente Vlaardingen, 2005); 

• het vergroot de sociale cohesie in de wijk; 
• het versterkt de maatschappelijke positie van de jeugd; 
• participatie is een recht van kinderen/jongeren volgens het Internationale Verdrag voor 

de Rechten van het Kind; 
• het is verplicht om burgers te betrekken bij de planvorming van het gemeentelijk beleid 

in het kader van de WMO; 
• onderzoek toont aan dat kinderen die opgroeien in een omgeving waarvan zij zich deel 

voelen beter presteren, zowel wat betreft hun sociale ontwikkeling als wat betreft hun 
emotionele en morele ontwikkeling. (M. de Winter, 2000); 

• een heleboel problemen (drugsmisbruik, geweld, psychologische problemen) kunnen 
worden voorkomen wanneer kinderen opgroeien in een omgeving waarin zij zich 
gewaardeerd en welkom voelen. (M. de Winter, 2000.); 

• jeugdparticipatie stimuleert vraaggericht of klantgericht denken en werken. Voor veel 
organisaties is jeugd een specifieke doelgroep; als klant, cliënt of bezoeker maakt de 

http://www.whoznext.nl/brochures


jeugd gebruik van hun diensten. Jeugdparticipatie kan de oren en ogen openen voor de 
wensen en behoeften van jongeren. Deze informatie maakt het mogelijk nog 
klantgerichter te werken. (Gemeente Amsterdam, 2003); 

• beleid en activiteiten sluiten beter aan bij de behoeften van de doelgroep. Alleen door 
echt te luisteren naar datgene wat de jeugd wil, kunnen organisaties goed op hun 
behoeften inspelen; 

• beleid voor jeugd wordt zo relevanter en effectiever. (Gemeente Amsterdam, 2003). 
 
Het Verwey-Jonker Instituut noemt in hun samenvatting „Jeugdparticipatiebeleid: wat levert 
het op?‟ (augustus 2005) het volgende: 
 
• Medezeggenschap/inspraak/invloed: jongeren kunnen meepraten, meebeslissen of 

invloed uitoefenen met betrekking op de gang van zaken binnen het gezin, de school, de 
instellingen/ organisaties en in de buurt; 

• het vergroten van competenties: jongeren ontwikkelen sociale competenties die 
bijdragen aan het kunnen functioneren binnen een democratische en multiculturele 
samenleving; 

• het vergroten van binding: jongeren hebben (informele) contacten en netwerken die hen 
steun bieden en sociale uitsluiting voorkomen; 

• het vergroten van (politiek) maatschappelijke interesses: jongeren ontwikkelen zich tot 
bij de maatschappij betrokken burgers. 

 
"Jeugdparticipatie heeft voor zowel de jeugd als de overheid of instelling resultaat. Door 
participatie ontstaat er voor alle partijen een win-winsituatie. De jeugd leert door participatie 
vaardigheden waarmee zij ten volle aan de maatschappij kan deelnemen. Dit zijn 
vaardigheden, kennis en attitudes als: samenwerken, mening van anderen respecteren, 
rekening met anderen houden, verantwoordelijkheid dragen, leren keuzes afwegen en 
beslissingen nemen, ontwikkeling van zelfvertrouwen, inzicht in maatschappelijke processen, 
sociale weerbaarheid, betrokken en gewaardeerd voelen. De overheden en instellingen 
krijgen door participatie zicht op de leefwereld van de jeugd en kunnen hierdoor betere 
aansluiting vinden met de jeugd zodat er een kwalitatief beter beleid en aanbod ontwikkeld 
wordt voor de jeugd. Hierdoor ontstaat een leefklimaat in een gemeenschap waarin met 
ieders rechten rekening wordt gehouden." 
 
 

1.4 Samenstelling van het projectteam 
Het opzetten, begeleiden, uitvoeren en evalueren van whoZnext vraagt vaak tijd in het 
weekend en in de avonduren; van de jongeren, maar ook van de betrokken coach. Bij het 
samenstellen van het projectteam is het van belang om duidelijk te communiceren over deze 
onregelmatigheden en te zoeken naar gemotiveerde en enthousiaste volwassenen die het 
whoZnext-team kunnen ondersteunen. Aan te raden is om ook mensen van buiten je 
organisatie aan je projectgroep toe te voegen. Je kunt hierbij denken aan een deskundige 
van het lokale sportservicepunt, de lokale en provinciale sportraad, sportbond en/of de 
vrijwilligerscentrale. Zij kunnen een rol spelen bij het realiseren van randvoorwaarden, zoals 
het bevorderen van samenwerking op lokaal niveau en deskundigheidsbevordering bij lokale 
organisaties als scholen en verenigingen. Daarnaast hebben bovengenoemde organisaties 
een taak in het creëren van draagvlak voor whoZnext door het uitdragen van goede 
voorbeelden van whoZnext en de resultaten daarvan, zoals verlichting van de druk op het 
kader, meer (jeugd)leden, een grotere betrokkenheid van leerlingen bij de school enz. 
 
 
  



Checklist organisaties en taken in beeld (omgevingsscan) 

Organisatie Bijdrage 

 
Sportvereniging 
 
School/opleidingsinstituut 
 
Buurt 
 
Lokale sportraad 
 
Sponsor 
 
Gemeente 
 
Sportbond 
 
Ouders 
 
Vrijwilligers 
 
…..... 

 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 

  

 
 
1.5 Projectplan/kwaliteitsscan 
De eerste taak voor het projectteam is het schrijven van een projectplan. Dit plan maakt 
duidelijk waarom en hoe de organisatie aan de slag gaat met het project whoZnext. 
WhoZnext heeft hiervoor de JP-rom ontwikkelt. De JP-rom is een CD-rom met een 
computerprogramma, dat helpt om te komen tot effectieve plannen op het gebied van 
jeugdparticipatie in de sport. Daarvoor biedt de JP-rom onder meer een checklist, 
achtergrondinformatie en voorbeeldplannen. Bovendien bevat de JP-rom de mogelijkheid om 
een eigen J-plan (jeugdparticipatieplan) te ontwikkelen. De checklist van de JP-rom bestaat 
uit zeven hoofdstappen. Uiteraard kan dit stappenplan gewoon van A tot Z worden 
doorlopen. Dat is vooral  makkelijk als je met niets begint en stap voor stap wilt komen tot 
een volledig uitgewerkt whoZnext-of J-plan. Maar er kan ook prima worden ingezoomd op 
één of enkele stappen. Het is maar net waar je tegenaan loopt en hoe grondig je te werk wilt 
gaan. De JP-rom kun je ook vinden en invullen op 
www.whoznext.nl./professionals@work/tools.  
 
 
  

http://www.whoznext.nl./professionals@work/tools


Checklist J-plan 
 

1. WAT WILLEN WE VERBETEREN? DE PROBLEEMANALYSE 

1.1 Welk „probleem‟ willen we aanpakken? 
1.2 Voor wie is het een „probleem‟? 
1.3 Welke gevolgen heeft het „probleem‟? 
1.4 Wat zijn de oorzaken van het „probleem‟? 
1.5 Welke factoren gaan we beïnvloeden? 
1.6 Met welke randvoorwaarden moeten we rekening houden? 

 

2. WAT WILLEN WE BEREIKEN? DE DOELSTELLINGEN 

2.1 Wat is onze rol in het „sportveld‟? 
2.2 Welke sportieve doelen streven we na? 
2.3 Streven we ook maatschappelijke doelen na? 
2.4 In welke relatie staan de doelen tot elkaar? 
2.5 Welke concrete resultaten streven we na? 

 

3. OM WIE GAAT HET? DE DOELGROEP 

3.1 Op wie richten we ons? 
3.2 Welke persoonskenmerken heeft de doelgroep? 
3.3 Wat is hun cultureel-maatschappelijke achtergrond? 
3.4 Hoe actief zijn de jongeren? 
3.5 Wat wil de doelgroep zelf? 

 

4. MET WIE DOEN WE HET SAMEN? DE SAMENWERKING 

4.1 Welke „spelers‟ zijn er in het veld? 
4.2 Wat is ieders rol? 
4.3 Waar is samenwerking mogelijk? 

 

5. WAT GAAN WE DOEN? DE ACTIES 

5.1 Wat is er al eens gedaan? 
5.2 Hoe kunnen we inspelen op de oorzaken van het „probleem‟? 
5.3 Welke acties sluiten aan bij de doelen en de doelgroep? 
5.4 Welke eisen stellen we aan de actie(s)? 

 

6. HOE KRIJGEN WE RESULTAAT? DE AANPAK 

6.1 Hoe betrekken we jongeren? 
6.2 Hoe zetten we mensen optimaal in? 
6.3 Waar en wanneer vinden de activiteiten plaats? 
6.4 Hoe faseren we de acties? 
6.5 Hoe communiceren we? 
6.6 Wie van de partners doet wat? 
6.7 Hoe zorgen we voor continuïteit? 

 

7. HOE KIJKEN WE TERUG? DE EVALUATIE 

7.1 Wat is het resultaat van de actie(s)? 
7.2 Hoe is het proces verlopen? 
7.3 Wat leren we voor de toekomst? 

Bron: Checklist voor Effectieve SportStimulering (CHESS) 

 
Door deze vragen met het projectteam te beantwoorden, wordt vanzelf duidelijk welke 
onderdelen in de voorbereiding, organisatie en uitvoering van het project whoZnext goed 
geregeld zijn en welke zaken nog nader uitgewerkt kunnen worden. Daarmee heeft het 



projectplan tegelijkertijd de functie van een kwaliteitsscan: als alle onderdelen en stappen 
goed zijn uitgewerkt, ligt er een goede basis om met whoZnext aan de slag te gaan.  



Hoofdstuk 2  Binnenhalen 
 
 
Het werven van jongeren om deel te nemen aan een whoZnext-team is een hele klus. 
In dit hoofdstuk geven we een aantal tips en suggesties. We gaan in op de 
zogenaamde wervingscirkel: een planningsmodel om op een systematische manier 
jongeren te werven voor actieve deelname aan het project whoZnext. Ook de 
marketingmix komt aan bod. 
 
 
2.1 De wervingscirkel 
Het binnenhalen van jongeren is veel meer dan een simpele actie. Werving vereist een 
planmatige aanpak. De wervingscirkel1 gaat uit van vijf stappen om op een systematische 
manier vrijwilligers te werven. In ons geval gaat het natuurlijk om het werven van jongeren 
voor een actieve rol in de sport.  
 

  De wervingscirkel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het principe van de cirkel is dat je begint bij doel en tot aan organisatie de cirkel doorloopt. 
Met deze cirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden. 
 
  

                                                      
Noot 

1
 In: Civiq (2005). 5xB. Binnenhalen, begeleiden, belonen, behouden, beëindigen. Voor  

het vinden en binden van (nieuwe) vrijwilligers. Utrecht: Civiq. 

organisatie/ 

budget

doelgroep

boodschap

middel

doel

Waar wil je vrijwilligers

 voor werven?

Welk type 

vrijwilligers 

zoek je ?

Wat wil je vragen?,

Wat heb je te  bieden?

Hoe ga je het 

organiseren?

Waar zitten die

vrijwilligers?

Via welke weg

bereik je ze?

 



2.1.1 Het wervingsdoel 
Bij de eerste stap in de wervingscirkel gaat het om het formuleren van het doel van de 
wervingscampagne. Daarbij is het van belang om precies helder te hebben waarvoor je 
jongeren zoekt en wat je wil bereiken. Gaat het om jongeren die gaan meedenken, meedoen 
of meebeslissen? En wat houdt dit concreet in?  
Zie ook paragraaf 1.4: daar hebben we al in grote lijnen het doel bepaald. Nu gaat het erom 
dit nader te specificeren. De volgende vragen kunnen hierbij helpen: 
 
• Zoek je jongeren die gaan meedenken, meedoen of meebeslissen? 
• Wat wordt precies van de jongeren verwacht? Wat moeten ze gaan doen? 
• Gaat het om eenmalige, incidentele inzet of om een structurele inzet? 
• Om hoeveel tijdsinzet gaat het en om welke periode? Tip: ga in eerste instantie uit van 

een korte, overzichtelijke periode, zodat zowel organisatie als jongeren de kans hebben te 
kijken of de samenwerking bevalt. Veel jongeren willen zich (in eerste instantie) niet voor 
langere tijd vastleggen. 

• Hoeveel jongeren worden gezocht? Tip: begin met een klein aantal jongeren en bouw dit 
desgewenst langzaam uit. Op die manier kan worden geleerd van de ervaringen van en 
met de jongeren „van het eerste uur‟.  

 
2.1.2 De wervingsdoelgroep 
De vraag die in de tweede wervingsstap centraal staat is: welke jongeren wil je bereiken? Is 
elke participerende jongere meegenomen of mik je op jongeren uit een specifieke doelgroep 
of met een specifiek profiel? Vaak blijkt dat een beetje kieskeurigheid in de werving eerder 
méér resultaat oplevert dan minder. Het maken van een profielschets helpt bij het vaststellen 
op welke doelgroep de organisatie zich het beste kan richten. In de profielschets worden 
vragen beantwoord als: 
 
• Welke kenmerken heeft de doelgroep?  
• Wat willen de jongeren uit de doelgroep zelf? Wat spreekt hen aan?  
• Wat moeten ze kunnen? Welke kennis en vaardigheden moeten ze meebrengen? 
• Aan welke voorwaarden moeten ze verder voldoen? Denk bijvoorbeeld aan 

beschikbaarheid.  
 
Soms verandert de doelgroep na verloop van tijd of is het verstandig een fasering aan te 
brengen. Zo valt er veel voor te zeggen om aanvankelijk te mikken op jongeren die graag 
willen, bijvoorbeeld omdat ze al langer rondlopen met een eigen sportidee dat ze graag ten 
uitvoer willen brengen. Dit kan een goede start vormen om in een volgende fase op voort te 
bouwen. Met de ervaringen en enthousiaste verhalen van de „voorlopers‟ is het immers 
makkelijker om ook te werven onder groepen die minder makkelijk zijn over te halen.  
 
2.1.3 De wervingsboodschap 
Welke boodschap wil je overbrengen? Dat is de derde stap in de wervingscyclus. De 
boodschap is de vertaling van het wervingsdoel naar de doelgroep. De kunst is om als het 
ware op de stoel van de doelgroep te gaan zitten en de wereld vanuit haar ogen te bekijken. 
Het gaat er immers om dat de doelgroep zich herkent in de boodschap en dat de boodschap 
de doelgroep ook aanspreekt. De boodschap moet vooral duidelijk maken wat van de 
jongeren wordt gevraagd en wat de organisatie heeft te bieden. Zo concreet mogelijk. Want 
voordat jongeren „ja‟ zeggen, willen ze eerst weten waar ze aan beginnen. Als dat niet 
precies duidelijk is, is de kans groot dat ze zich niet laten verleiden. Kenmerken van een 
goede boodschap zijn verder: 
 
• Heldere boodschap: komt datgene wat ik wil overbrengen duidelijk over? 
• Eenvoudige boodschap: is er maar één centrale boodschap? Overdaad schaadt. 
• Duidelijke en betrouwbare afzender: is het duidelijk wie de afzender is? 
• Taalgebruik: worden er geen moeilijke woorden gebruikt? Is het niet overdreven populair? 



• Vormgeving: ondersteunt de vormgeving de boodschap, leidt het niet af? 
 
2.1.4 De wervingsmiddelen en -kanalen 
De boodschap moet ook nog worden verzonden. En op zo'n manier dat het werkelijk 
binnenkomt bij de doelgroep jongeren. Daarvoor zijn middelen en kanalen nodig. Een middel 
is dat wat de informatie draagt, bijvoorbeeld een website, social media, poster, folder of een 
gesprek. Een kanaal is de weg waarlangs die informatie wordt verzonden, zoals internet, een 
tijdschrift en huis-aan-huis verspreiding. 
 
Uiteindelijk gaat het erom die middelen en kanalen te kiezen waarmee de boodschap het 
beste overkomt bij een zo groot mogelijk deel van de doelgroep. Dat blijkt vaak een lastige 
combinatie. Een persoonlijke benadering, waarbij kan worden aangesloten op specifieke 
motieven, vragen, capaciteiten en wensen van jongeren, is vaak het meest effectief, maar 
tegelijk ook het meest tijdrovend. Algemene, niet-persoonsgerichte communicatiemiddelen, 
zoals posters, folders of een radiospot, hebben als voordeel dat in korte tijd grote groepen 
jongeren kunnen worden bereikt, maar als nadeel dat de kans op succes – dat wil zeggen: 
werving – vele malen kleiner is. 
 
Soms wordt gekozen voor een combinatie van persoonlijke en meer massale of 
massamediale communicatie. Zo werden bij de start van de landelijke whoZnext-campagne 
in 2000 een bioscoopcommercial en posteractie met succes ingezet om de op die manier al 
'getriggerde' jongeren persoonlijk te benaderen via intermediairs van scholen, 
sportverenigingen en sportbuurtwerk. 
 
2.1.5 Wervingsbudget, -inzet en -planning 
Hoeveel jongeren je kunt werven en welke wervingsmiddelen en –kanalen je kunt inzetten, 
hangt voor een belangrijk deel af van de beschikbare randvoorwaarden. Drie belangrijke 
randvoorwaarden zijn budget, menskracht en planning. Die bepalen wat praktisch haalbaar 
is. Belangrijke vragen in dit verband zijn:  
 
• Hoeveel geld is beschikbaar voor de werving? 
• Wie gaat de kosten betalen? 
• Hoeveel menskracht is beschikbaar? 
• Wie gaan jongeren benaderen en hoeveel tijd hebben zij daarvoor? 
• Wanneer moet de werving plaatsvinden? 
• Hoeveel tijd is ervoor? 
• Wanneer moeten de jongeren zijn geworven?  
 
Enkele belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: 
• Zorg voor snelle actie. Heb je jongeren eenmaal benaderd, zorg dan dat ze ook snel van 

start kunnen. Laat het langer op zich wachten, dan is het risico groot dat een aantal 
jongeren afhaakt.  

• In de praktijk neemt de werving van jongeren doorgaans veel meer tijd in beslag dan van 
tevoren wordt ingeschat.  

• Hou er rekening mee dat er ook vaak een aantal jongeren is dat, ondanks een 
toezegging, niet komt opdagen. Dit is uiteraard sterk afhankelijk van de participatievorm 
en van de afstand tot de jongeren. Het kan in ieder geval geen kwaad om jongeren, die 
zich hebben aangemeld, kort voor de start nog even te bellen om ze eraan te herinneren 
en te laten weten dat hun aanwezigheid op prijs wordt gesteld. 

 
 
2.2 De marketingmix toegepast op jeugdparticipatie in de sport 
De marketingmix is de combinatie van instrumenten die een organisatie ter beschikking heeft 
om de markt waarop zij actief is te bewerken. De meest bekende invulling van dit concept 
komt voor rekening van Jerome McCarthy. Hij stelt dat marketeers in essentie vier variabelen 



kunnen gebruiken bij het opstellen van een marketingplan. Deze variabelen zijn product, 
prijs, promotie en plaats: de 4 P‟s genoemd. Door de juiste combinatie van de vier P's te 
vinden, kunnen marketeers de effectiviteit en organisatieresultaten verbeteren.2 
De marketingmix is ook van toepassing op jeugdparticipatie in de sport. Ook daarbij gaat het 
er immers om een „product‟ – actieve betrokkenheid van jongeren bij sport – te „marketen‟ 
c.q. aan jongeren te „verkopen‟. Anders gezegd: gemeenten, sportbuurtwerkers, 
sportverenigingen en scholen staan voor de uitdaging om jongeren zover te krijgen dat ze 
gaan meedenken, meedoen of meeslissen in de sport. Dat stelt eisen aan de vier P‟s.   
 
2.2.1 Hoe maak je jeugdparticipatie in de sport aantrekkelijk? Het product 
De eerste P betreft de ontwikkeling van het product. In dit geval: actieve betrokkenheid en 
inzet van jongeren bij sport. Dat product moet aantrekkelijk zijn. Daarbij gaat het er vooral 
om dat het aansluit bij de wensen en behoeften van de beoogde afnemers, de jeugd.  
Om die wensen en behoeften in kaart te brengen is het zaak om met de doelgroep zelf in 
gesprek te gaan. Wat vinden jongeren uit de doelgroep zelf een aantrekkelijke manier om 
actief bij sport betrokken te worden? Willen ze liever meedenken, meedoen en/of 
meebeslissen? Wat spreekt hen aan?  
Het is dus aan te bevelen het product in dit geval niet al vooraf tot in detail te bepalen, maar 
vooral ook te baseren op wensen en mogelijkheden van jongeren zelf. Dat vereist enige 
flexibiliteit, omdat het betekent dat niet het werk en de organisatie, maar de jongeren het 
vertrekpunt vormen. 
 
Voetbalvereniging Hattrick is op zoek naar een pupillentrainer voor de donderdagmiddag en 
–avond. Twee A-junioren hebben wel interesse in deze taak, maar willen hun bijbaantje niet 
opgeven dat ook op donderdag valt. De club past daarom het trainingsschema aan, zodat 
beide junioren nu op maandagavond de trainingen verzorgen. 
 
What's in it for me? 
De aantrekkelijkheid van een product wordt vooral bepaald door de voordelen die het biedt. 
De aankoop moet je als consument wat opleveren: het product is handig, geeft status, biedt 
plezier enz. Op basis van dat soort afwegingen besluit je het product al dan niet te kopen. Zo 
is het ook met jeugdparticipatie in de sport. De inzet in de sport moet jongeren persoonlijke 
winst opleveren. Anders kiezen ze voor een andere vrijetijdsactiviteit. Het is van belang daar 
goed bij stil te staan. De volgende vragen kunnen daarbij helpen: 
  
• Waarom zou een jongere actief willen worden in uw gemeente, buurt, sportvereniging 

en/of school? 
• Wat heeft uw organisatie jongeren te bieden? 
• Wat is er zo leuk en interessant aan uw plek of „aanbieding‟? 
• Wat zijn mogelijke motieven van jongeren uit de doelgroep om actief te worden? 
• Hoe kan de opbrengst voor jongeren worden geoptimaliseerd?  
 
Voordelen voor jongeren kunnen liggen op vlakken als: gezelligheid, nieuwe mensen 
ontmoeten en vrienden maken, een eigen sportwens kunnen realiseren, relevante ervaring 
opdoen, goede scholingsmogelijkheden, „CV-building‟, een goede (onkosten)vergoeding, 
studiepunten en statusverhoging. 
 
Breng dergelijke voordelen duidelijk naar voren en zoek naar mogelijkheden om ze te 
versterken. Informeer bijvoorbeeld bij de school of er mogelijkheden zijn voor een koppeling 
aan studiepunten of maatschappelijke stage. Laat een mooi certificaat ontwikkelen dat 
jongeren na afloop ontvangen.(op de site van whoZnext staat een certificaat dat je hiervoor 
kunt gebruiken) Stel leuke uitjes voor de jongeren in het vooruitzicht als dank of in het kader 
van teambuilding.  

                                                      
Noot 

2
 Informatie afkomstig van Wikipedia. 



 
“Kai, Robert en Dennis namen  deel aan de scheidsrechterscursus die de club organiseerde. 
Nu fluiten ze eens in de twee weken een pupillenwedstrijd, gestoken in een mooi geblokt 
scheidsrechtershirt. De jonge arbiters zijn zichtbaar in hun nopjes met het shirt; een 
sponsorbijdrage van een plaatselijke bank: „Ga ik ook aandoen naar de disco vanavond‟, 
aldus Robert.”3 
 
2.2.2 Wat hebben jongeren ervoor over? De prijs 
De tweede P betreft de prijs oftewel kosten van het product. Daarbij gaat het vooral om de 
prijs-kwaliteit verhouding: jongeren wegen de opbrengst van een actieve inzet in de sport af 
tegen de kosten ervan. Die kosten bestaan vooral uit de tijdsinzet. Een richtlijn voor de 
maximale tijdsinzet valt niet te geven. Dat hangt van tal van factoren af, zoals de agenda van 
de doelgroep en vooral de voordelen die het ze biedt. Want jongeren blijken vaak best bereid 
om zich een flink aantal uren in te zetten, mits ze het gevoel hebben dat het ze ook veel 
oplevert. Vaak helpt het ook om de ureninvestering bij aanvang beperkt te houden en 
afspraken te maken voor een overzichtelijke (proef)periode: als jongeren langere tijd 
meedraaien en er steeds meer plezier in krijgen, willen ze vaak wel actief blijven of zelfs 
meer gaan doen. 
 
"Voor mijn maatschappelijke stage gaf ik op de woensdagmiddagen zwemles aan kinderen, 
waarvan de ouders de les niet zelf kunnen betalen. Daar heb ik veel van geleerd: van mijn 
begeleider, maar ook gewoon door het te doen. Ik weet nu dat ik kan lesgeven. En het is 
leuk om te doen. De stage is al klaar, maar nu maak ik het nog af totdat de kinderen hun 
diploma hebben gehaald." (Pebbles, 16 jaar, Echnaton College, Almere).4 
 
Financiële kosten 
Het valt aan te bevelen om eventuele financiële kosten die de jongeren voor hun inzet 
maken, in ieder geval te vergoeden. Denk daarbij aan kosten voor een cursus, reiskosten of 
consumpties. In ruil voor hun inzet mogen ze toch tenminste verwachten dat het ze geen 
geld kost, zo redeneren veel jongeren. 
 
Vergoeding 
Soms krijgen jongeren een vergoeding voor hun inzet, vooral als het om taken gaat waar een 
opleiding of cursus voor gevolgd moet worden. Uit de ervaringen met whoZnext blijkt dat dit 
geen doorslaggevende factor is, maar wel meehelpt. Zeker om jongeren gedurende langere 
tijd actief te houden. 
 
In Dordrecht worden jongeren in enkele achterstandswijken gestimuleerd deel te nemen aan 
een RSLA-cursus. De kosten hiervoor komen voor rekening van de gemeente. Als 
tegenprestatie assisteren de deelnemers tenminste een half jaar lang en tenminste eens per 
week het sportbuurtwerk bij de organisatie van activiteiten in de wijk. Hiervoor ontvangen de 
jongeren een vrijwilligersvergoeding van de gemeente. Voor de jongeren is het een leuke en 
zinvolle vrijetijdsbesteding, waar ze wat van leren en waar ze ook nog een leuk zakcentje 
aan overhouden. De gemeente en wijkmanager zien het als een goede manier om deze 
jongeren en de wijk een positieve impuls te geven. 
 
2.2.3 Hoe benader je jongeren? De promotie 
De derde P betreft de promotie. Hieronder vallen adverteren, verkooppromoties, publiciteit 
en persoonlijke verkoop. Uit veel onderzoeken blijkt dat reden nummer 1 voor het doen van 
vrijwilligerswerk is: ik werd gevraagd. Ook bij jongeren werkt de persoonlijke benadering 

                                                      
Noot 

3
 In whoZnext-brochure 1: “De sportclub: niet alleen voor maar ook van de jeugd” 

(NISB, 2001). Zie www.nisb.nl/documenten/whoZnextbrochure1.pdf. 
Noot 

4
 In: “Maatschappelijke stage in de sport. Stappenplan voor (vmbo-)scholen” (NISB, 

2007). 



doorgaans het beste. Persoonlijk contact is nodig om jongeren net dat duwtje in de rug te 
geven dat ze nodig hebben. Want zelf zijn ze niet zo geneigd om het initiatief te nemen. Door 
middel van persoonlijk contact wek je vertrouwen bij jongeren en kun je inspelen op 
persoonlijk vragen, motieven en capaciteiten. Op die manier kan een taak worden gezocht 
die past bij de persoon. 
 
Aandachtspunten voor succesvolle promotie 
Een persoonlijke benadering is dus een belangrijke succesfactor voor het werven van 
jongeren voor een actieve inzet in de sport. Andere aandachtspunten die van belang zijn 
voor succesvolle promotie van jeugdparticipatie in de sport, zijn: 
 
• Zorg voor een heldere boodschap 

De boodschap die je aan jongeren overbrengt moet volstrekt helder zijn. Dat wil zeggen: 
concreet duidelijk maken wat van de jongeren wordt gevraagd en wat de organisatie heeft 
te bieden.  

• Vermijd een moralistische toon  
Jongeren houden er niet van om dingen opgelegd te krijgen. Vermijd daarom een 
moralistische toon. Dus niet: het is goed voor je. Of nog erger: dat doe je toch voor je 
club. Laat jongeren zelf bepalen waarom het goed voor ze is, geef alleen de mogelijkheid 
aan. Jongeren kunnen vervolgens zelf goed bepalen of het wat voor ze is of niet. 

• Communiceer niet vanuit een opstandingsprincipe 
Jongeren hebben niet meer zo de behoefte om tegen volwassenen in te gaan. Dus niet: 
“Ben jij het ook zat dat anderen voor jou bepalen hoe en waar je sport? Surf naar 
www.whoZnext.nl” Beter is: “Heb jij eigen ideeën over sport? Surf naar www.whoZnext.nl.” 

• Spreek met de juiste „tone of voice‟ 
Jongeren willen worden aangesproken met de taal en het woordgebruik dat bij de 
afzender van de boodschap past. Meet je dus geen imago aan en gebruik geen 
jongerentaal als dat anders ook niet wordt gebruikt. Jongeren prikken hier snel doorheen.  

 
2.2.4 Waar zoek je jongeren op? De plaats 
De laatste P wordt in het Nederlands vaak vertaald als plaats. Het betreft een enigszins 
gezochte vertaling van het Engelse placement en refereert aan de plek waar het product 
verkocht wordt. Hier gaat het dus om de vraag waar jongeren te benaderen voor een actieve 
rol in de sport.  
 
Het antwoord op die vraag ligt voor de hand: op plekken waar jongeren uit de gekozen 
doelgroep komen. Denk bijvoorbeeld aan buurthuizen, jongerencentra, sportkantines, 
hangplekken en scholen. Realiseer je overigens dat sommige van die plekken worden 
overladen met projecten en verzoeken om informatie te verspreiden. Dat geldt vooral voor 
scholen. Soms zoeken organisaties het te ver van huis. Want vaak is de beste manier van 
werven via persoonlijke contacten in de eigen achterban van de organisatie (de leden, de 
ouders, de buurtbewoners, de familie) en in de eigen netwerken van de leden van de 
organisatie.  
 
Personeel: wie gaan op pad om jongeren te benaderen? 
Vaak wordt nog een vijfde P toegevoegd aan de marketingmix: de P van people of 
personeel. Het gaat dan om de vraag wie de promotie gaat verzorgen. In het geval van de 
werving van jongeren ben je vaak aangewezen op intermediairs: mensen die in direct 
contact staan met jongeren uit de doelgroep. Omdat zij de jongeren al kennen is het voor 
hen makkelijker om de jongeren op de juiste manier te vragen. Ook weten zij vaak beter 
welke jongeren het meest geschikt zijn voor het desbetreffende initiatief. Het loont dus om te 
investeren in een goed netwerk van intermediairs. 
 
  

http://www.whoznext.nl/


Jongeren benaderen jongeren 
Als het even kan is het ook lonend om reeds actieve jongeren – rolmodellen – te betrekken 
bij de werving van nieuwe actieve jongeren. Zij kunnen spreken uit eigen ervaring, spreken 
dezelfde taal en kennen het denken en doen van de doelgroep. Informatie van andere 
jongeren wordt vaak beter geaccepteerd en komt geloofwaardiger over.  
  



 

Hoofdstuk  3 Hoe begeleid je jongeren? De begeleiding 
 
Goede begeleiding is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat jongeren hun taken met 
plezier uitvoeren, er wat van leren en als het even kan langere tijd actief betrokken 
blijven. Voorkomen moet worden dat de geworven jongeren enthousiast van start 
gaan, maar dat hun animo na enkele weken of maanden inzakt. De centrale vraag in dit 
hoofdstuk is dus hoe je de actieve jongeren enthousiast, gemotiveerd en betrokken 
houdt. We zoomen achtereenvolgens in op drie aspecten die in dit verband bepalend 
zijn: De coach; Individuele begeleiding: het scheppen van een positief (leer)klimaat; 
Groepsgerichte begeleiding: werken aan groepsvorming. 
 
 
3.1 De coach  
Hoe goed de activiteiten ook passen bij de geworven jongeren, als het niet botert tussen hen 
en jou als coach dan is de kans op afhaken groot. Anders gezegd: het succes van whoZnext  
hangt voor een belangrijk deel af van degene die de jongere(n) begeleidt. De rol van de 
coach is dus niet voor iedereen weggelegd. Het is iets dat bij je moet passen en dat je in de 
vingers moet hebben. In deze paragraaf gaan we op zoek naar de belangrijkste 'functie-
eisen' van coach. 
 
Typen begeleiders 
Remmerswaal (2006) maakt onderscheid tussen vier typen begeleiders: 
 
1. De autoritaire begeleider bepaalt eigenhandig de koers en schakelt de jongeren daarbij 

in. Jongeren voeren dus uit en worden gecontroleerd. 
2. De patriarchale begeleider vraagt de jongeren wel om hun inbreng, maar de uiteindelijke 

beslissing ligt bij de begeleider. 
3. De laissez-faire begeleider geeft alle vrijheid aan de jongeren: wat ze gaan doen en hoe 

ze het doen laat hij of zij volledig aan hen over.  
 
Aan elk van deze drie begeleiderstypen kleven bezwaren. De eerst genoemde twee typen 
kunnen na verloop van tijd passiviteit en polarisatie bij de jongeren oproepen, omdat zij zich 
niet daadwerkelijk betrokken voelen. De laissez-faire begeleider kan jongeren onzeker 
maken, omdat elke vorm van sturing en begeleiding ontbreekt; ze weten niet waar ze aan toe 
zijn. Daarom pleit Remmerswaal voor een vierde type begeleider: 
 
4. De democratische of collegiale begeleider laat jongeren zoveel mogelijk zelf tot 

oplossingen komen, door goed te luisteren, heldere vragen te stellen en waar nodig 
sturing te bieden. Op die manier worden de jongeren aangezet tot actieve deelname en 
actie. Want een goede begeleider is er voor de jongeren en niet voor zichzelf. 

 
  



Eigenschappen en vaardigheden 
Een democratische of collegiale coach beschikt over de volgende eigenschappen en 
vaardigheden: 
 
• Goed met jongeren overweg kunnen; 
• empathisch vermogen: zich kunnen inleven in gedrag en opvattingen van jongeren; zich 

echt betrokken bij hun voelen; 
• enthousiasme en gedrevenheid hebben en ook uitstralen; 
• oog hebben voor zowel taken en resultaten, als proces en mens; 
• no-nonsens houding: zelf ook van aanpakken weten; 
• aandacht voor de ontwikkeling van jongeren; 
• flexibiliteit: flexibel kunnen inspelen op ideeën van jongeren; 
• open aanpak, open instelling: onbekende paden durven inslaan en bereid zijn zich te laten 

verrassen; 
• authenticiteit: jezelf zijn (bijvoorbeeld: geen jongerentaal gebruiken als je dat anders ook 

niet doet; jongeren prikken hier feilloos doorheen); 
• stevig in de schoenen staan: begripvol zijn, maar jongeren tegelijk ook durven aanspreken 

op verantwoordelijkheden en afspraken; 
• veel geduld hebben; 
• tijd hebben/krijgen om een vertrouwensband op te bouwen en begeleiding te geven. 
 
 
3.2 Individuele begeleiding: het scheppen van een positief (leer)klimaat 
Het begeleiden van jongeren gaat niet vanzelf. Er is een aantal aspecten waar rekening mee 
moet worden gehouden en/of in moet worden geïnvesteerd. Hieronder gaan we in op de 
belangrijkste aandachtspunten.  
 
Begeleidingsstijlen: welke stijl past bij deze jongere en deze taak? 
Wat voor vorm van begeleiding nodig is, hangt af van de doelgroep. Een vwo'er dopt zijn 
boontjes misschien het liefste zelf, terwijl een vmbo'er wellicht meer aandacht behoeft. De 
behoefte aan en noodzaak van begeleiding verschilt ook van persoon tot persoon. Om 
jongeren effectief te begeleiden is het dus zaak om je begeleidingsstijl af te stemmen op de 
jongere. Twee vragen zijn in dat verband van belang: 
 

1. Wat kan de jongere? (bekwaamheid om de taak uit te voeren) 

2. Wat wil de jongere? (bereidheid om de taak te doen) 

 
Bekwaamheid en bereidheid, samen ook wel aangeduid als de taakvolwassenheid van de 
jongere, staan los van elkaar. Een enthousiast jeugdlid kan bijvoorbeeld wel bereid zijn om 
als pupillentrainer te starten, maar is er  waarschijnlijk niet bekwaam in. En een jongere die 
al jarenlang in de scholierensportraad zit is ongetwijfeld heel bekwaam, maar misschien niet 
meer zo gemotiveerd. In de manier, waarop je jongeren begeleidt, moet je hier rekening mee 
houden. Dat kan door de begeleiding vooral te richten op de mens of op de taak:  
 

a. Taakgericht begeleiden: je geeft veel aandacht aan de taak die moet worden 
 uitgevoerd. 
b. Mensgericht begeleiden: je geeft veel aandacht aan de mens die de taak moet 
 uitvoeren, hier dus de actieve jongere. 

 
Geen van beide begeleidingsvormen moet worden veronachtzaamd. Want als al je aandacht 
uitgaat naar het resultaat van de taak kan het gebrek aan persoonlijke aandacht jongeren 
demotiveren. En wanneer je alleen oog hebt voor de beleving van de jongeren, worden de 
taken misschien niet of niet correct uitgevoerd en leert de jongere ook onvoldoende. 
 



Vaak heb je als begeleider een voorkeur voor een meer taakgerichte of meer mensgerichte 
begeleidingsstijl. De kunst is echter om de juiste balans te vinden en een stijl te kiezen die 
past bij de situatie: dat wil zeggen een vorm van begeleiden die rekening houdt met de 
bekwaamheid en bereidheid van deze jongere in/voor deze taak. Hersey en Blanchard 
(2001) spreken in dit verband van situationeel begeleiden5. Concreet gaat het erom per 
jongere en per taak te bepalen welke van onderstaande vier mogelijke begeleidingsstijlen het 
beste past: 
 

  Begeleidingsstijlen Hersey en Blanchard (2001) 

 
Lage bekwaamheid 
(jongere kan het nog niet 
goed) 

Hoge bekwaamheid 
(jongere kan het goed) 

Lage bereidheid 
(jongere wil niet 
echt) 

 
Stimuleren 
 

• Taak- én mensgericht 
begeleiden 

• Instructies geven, maar 
tegelijk ook veel 
aandacht voor attitude 

• Valkuil: betutteling van 
jongere 
 
 
 

 
Overleggen 
 

• Vooral mensgericht 
begeleiden 

• Instructie bijna niet nodig 
• Nadruk op 

verantwoordelijkheid 
• Delen, actief luisteren en 

betrekken 
• Valkuil: overkomen als 

therapeut 
 

Hoge bereidheid 
(jongere wil 
graag) 

 
Instrueren 
 

• Vooral taakgericht 
begeleiden 

• Gedetailleerde instructie 
nodig 

• Vinger aan de pols 
houden 

• Valkuil: autoritair 
overkomen 

 
 

 
Delegeren 
 

• Weinig taak- én weinig 
mensgericht 

• Jongere functioneert 
zelfstandig 

• Weinig sturing en steun 
nodig 

• Valkuil: laissez faire 
houding (ook bij andere 
taken) en jongere kan zich 
verwaarloosd voelen 

 
Jeugdparticipatie is een leerproces 
Vaak wordt het laten meedenken, meedoen en meebeslissen van jongeren gezien als een 
middel. Een middel bijvoorbeeld om een jeugdgerichter sportaanbod te realiseren of om iets 
te doen aan het tekort aan vrijwilligers in de sportvereniging. Op zichzelf is daar niets mis 
mee, mits wordt bedacht dat jeugdparticipatie óók een leerproces is. Want jeugdparticipatie 
is niet zomaar een truc. Het is een proces waarbij jongeren leren verantwoordelijkheid te 
dragen. Dat betekent dat een eenzijdige focus op resultaten moet worden vermeden. Geef 
jongeren de ruimte om te experimenteren en fouten te maken, want juist daar leren ze van. 
Accepteer dat het een proces is van vallen en opstaan. 
Als begeleider kun en moet je dit leerproces stimuleren. Geef jongeren de kans om taken op 
zich te nemen of alleen te doen. Dat klinkt wellicht heel logisch, maar in praktijk blijkt het 
vaak nog niet eenvoudig: omdat je gewend bent om het zelf te doen, omdat je geen zin hebt 

                                                      
Noot 

5
 De oorspronkelijke theorie van Hersey en Blanchard gaat over leiding geven, maar is 

ook goed toepasbaar op begeleiding geven. 



om het wéér te moeten vragen, omdat je (onbewust) niet gelooft dat het ook zonder jouw 
inzet goed komt, en vooral ook omdat jongeren de neiging hebben om te „leunen‟. Het is 
echter aan de begeleider om jongeren niet te laten 'leunen'. Van de begeleider vraagt dit de 
nodige flexibiliteit. Want taken daadwerkelijk aan jongeren toevertrouwen betekent ook dat je 
hun de ruimte geeft het op hun eigen manier te doen. En dat is niet altijd jouw manier. In die 
zin moet je bereid zijn je te laten verrassen en onbekende paden in te slaan.  
 
Communicatie 
Het is dus steeds zoeken naar een balans tussen enerzijds jongeren loslaten, vrijheid en 
verantwoordelijkheid geven, en anderzijds voorkomen dat ze gaan zwemmen, laat staan 
verzuipen. Om die balans te vinden en te behouden is het van belang regelmatig contact met 
de actieve jongeren te onderhouden. Goede communicatie tussen begeleider en jongeren is 
een absolute must om van jeugdparticipatie in de sport een succes te maken. In de kern 
betekent dat: openstaan voor de ideeën en meningen van jongeren  en daarnaast eerlijk, 
oprecht en duidelijk zijn. Wees helder en realistisch en wek geen valse verwachtingen. 
 
Wanneer een jongere start met een actieve inzet of betrokkenheid gaat het er vooral om in 
overleg duidelijke afspraken te maken: over de taken en verantwoordelijkheden en de 
gewenste intensiteit en vorm van begeleiding. Om ervoor te zorgen dat iedereen weet waar 
hij of zij aan toe is, moet het van begin af aan volstrekt helder zijn wat de jongere van de 
begeleider kan verwachten en andersom. 
 
Zodra de jongere met zijn of haar activiteiten is gestart, is het zaak een vinger aan de pols te 
houden. Vraag regelmatig, in een open sfeer, naar ervaringen. Wat gaat goed? Wat is nog 
lastig? Waar loop je tegenaan? Hoe bevalt het je? Veel jongeren hebben de neiging om niet 
zo veel los te laten of dingen af te zwakken: "Het gaat wel goed." Of: "Het is wel leuk." Soms 
blijkt dan pas later dat er meer aan de hand was. Vraag dus naar concrete zaken en 
voorbeelden en vraag vooral door. Daarnaast moeten jongeren ook altijd ergens terecht 
kunnen als ze zelf met vragen zitten of tegen problemen aanlopen. Zorg dus voor een vast 
aanspreekpunt. Maak duidelijk dat ze altijd kunnen aankloppen. Maar hoe open en 
benaderbaar je ook bent als begeleider, jongeren hebben vaak toch wat schroom om zelf 
aan de bel te trekken, of ze ervaren het als een tekortkoming van zichzelf. Reageer dus altijd 
positief en vooral ook snel op vragen van jongeren. 
 
Feedback en scholing 
Zoals gezegd is jeugdparticipatie ook of vooral een leerproces voor jongeren. Het meest 
leren zij gewoon door het meedenken, meedoen of meebeslissen zelf. In paragraaf 2.4 
spraken we in dit verband al van 'learning by doing' of praktijkleren.  
Als begeleider kun je het leerproces van jongeren ook bespoedigen. Geef daartoe regelmatig 
feedback op de inzet van de jongere. Effectieve feedback is beschrijvend, duidelijk, oprecht 
en opbouwend. Geef vooral aan wat goed gaat en hoe mindere punten zijn te verbeteren. 
Het doel van feedback is om de jongere verder te helpen. Daarvoor is het belangrijk dat de 
jongere weer reageert op de feedback. Wat vindt hij of zij ervan? Ziet hij het zelf misschien 
anders? Door er samen over te praten, wordt de jongere uitgedaagd om te reflecteren op zijn 
of haar eigen gedrag. En wanneer jongeren zelf tot oplossingen en alternatieven komen, is 
het leereffect het grootst. 
 
Soms kan een training, scholing of cursus een goede aanvulling zijn op het praktijkleren. De 
ene taak en omgeving leent zich hier meer voor dan de andere: een training adviseren voor 
een gemeentelijke jongerenadviesraad ligt misschien minder voor de hand dan een 
spelregelcursus voor beginnende jeugdscheidsrechters. De ene jongere heeft meer behoefte 
aan scholing dan de andere. Voor een jongere die de intentie heeft om langere tijd actief te 
worden als jeugdtrainer ligt het anders dan voor iemand die het leuk vindt om een keer te 
helpen bij het organiseren van het jaarlijkse schoolsporttoernooi. 
 



De KNHB (hockeybond) en KNLTB (tennisbond) organiseren jaarlijks een jeugdkaderweek. 
Jeugdleden van verenigingen kunnen zich hier voor opgeven. In vijf dagen moeten de 
deelnemers een fictieve vereniging van de ondergang zien te redden. Zij doen ervaring op 
met het organiseren van evenementen, deelnemen in commissies en besturen van een 
vereniging. Hierdoor krijgen jongeren meer stem en verantwoordelijkheid binnen de 
verenigingen. 
 
 
3.3 Begeleiding van groepen jongeren: werken aan groepsvorming 
Jeugdparticipatie in de sport vindt vaak plaats in groepsverband: een jongerenraad, een 
whoZnext-team of een jeugdscheidsrechterscorps. Uiteraard verdient het aanbeveling om 
ook in deze situaties individuele begeleiding te bieden. Iedere jongere is immers anders. 
Maar daarnaast heeft de groep als geheel ook begeleiding nodig. Want groepen hebben hun 
eigen dynamiek die ook weer invloed heeft op de afzonderlijke leden van de groep. Hoe 
beter de groep functioneert, hoe beter de groepsleden functioneren. En andersom. 
In deze paragraaf staan we stil bij de vraag wat je als begeleider kunt doen om een positief 
groepsklimaat te creëren. Zaken als groepssamenstelling, taak- en rolverdeling, 
besluitvorming, samenwerking, teambuilding en conflicthantering komen aan bod. 
 
De groepssamenstelling 
Iedere jongere is anders. En iedere jongeren past dan ook een andere rol in de groep. De 
ene rol ligt de een beter, de andere rol de ander. Het is belangrijk de verschillende rollen te 
benoemen om vervolgens goed te bepalen wie welke rol het beste past.  
Welke rollen nodig zijn, hangt vooral af van de 'opdracht' van de groep. In het geval van een 
jeugdscheidsrechterscorps moeten alle jongeren in de groep dezelfde taak vervullen en is 
het dus geen probleem als veel dezelfde types meedoen. Maar als het gaat om een 
toernooicommissie is het prettig als de groep bestaat uit jongeren die elkaar aanvullen; die 
complementair zijn aan elkaar: een leider, een organisator, een schrijver, een prater voor de 
pr en een denker die de toernooischema's in elkaar kan zetten.  
 
Soms kan hier al bij de groepssamenstelling rekening mee worden gehouden,  maar vaak 
ook heb je als begeleider te maken met een bestaande groep jongeren. In dat geval is het 
van belang tenminste te erkennen dat er verschillende personen en rollen zijn en te zoeken 
naar de best mogelijk match. 
  



 
Voorbeeld: de acht teamrollen van Belbin 

Belbin onderscheidt acht teamrollen. Ieder type levert een waardevolle bijdrage aan het 
functioneren van het team. Door teams gevarieerd samen te stellen, kan het volgens Belbin 
elke situatie aan, maar de opdracht is bepalend voor de meest effectieve samenstelling van 
het team. Moet een klus snel af? Dan is een team gebaat bij werkers en afmakers. Is het 
juist de bedoeling vrijuit te brainstormen over nieuwe interventies of werkwijzen? Reden om 
onderzoekers, uitvinders en vormgevers in het team vrij baan te geven. 

Voorzitter 
- kalm  
- zelfvertrouwen  
- doelgericht  
- realistisch en nuchter  
 

Waarschuwer 
- nuchter  
- weinig emoties  
- zakelijk  
- analyseert en bekritiseert 

Plant 
- individualistisch  
- onorthodoxe ideeën  
- intellect, kennis  
- fantasie 

Zorgdrager 
- consciëntieus  
- zorgelijk en bezorgd  
- werkt achter de schermen  
- regelt het planmatig verloop 
 

Groepswerker 
- sociaal gericht  
- gevoelig  
- kan goed luisteren  
- stimuleert en integreert 

Onderzoeker 
- gaat op zoek naar ideeën  
- enthousiast  
- nieuwsgierig 
- nauwgezet 

Vormer 
- energiek  
- extravert  
- dynamisch  
- ongeduldig 

Bedrijfsman 
- plichtsgetrouw  
- pragmatisch 
- ziet werk  
- zelfdiscipline 

 

 
Taakgerichte en relatiegerichte groepsbegeleiding 
We maken onderscheid tussen taakgerichte en mensgerichte begeleiding. Ook voor groepen 
geldt dat hier een goede balans tussen moet worden gevonden. Taakgerichte 
groepsbegeleiding is erop gericht de groep te helpen haar taken zo goed mogelijk te 
structureren en uit te voeren. Bij mensgerichte – of beter: relatiegerichte – groepsbegeleiding 
gaat het om scheppen van een open, warm klimaat voor de groep en rekening houden met 
de mening, verwachtingen en gevoelens van de groep. Hieronder gaan we op beide nader 
in.  
 
Taakgerichte groepsbegeleiding  
Soms is al precies bekend wat de groep jongeren te doen staat: meedenken over de 
sportieve inrichting van een schoolplein bijvoorbeeld of de organisatie van een 
tafeltennistoernooi. Maar soms is de inhoud minder vastomlijnd: denk bijvoorbeeld aan een 
jongerenraad, die budget heeft om zelf iets te ondernemen, maar ook mag adviseren over 
zaken die zij zelf belangrijk vindt.  
 
Hoe dan ook, bij de start van een groep staat de inhoud en aanpak van het jeugdparticipatie 
initiatief vrijwel nooit helemaal vast. Het is dan van groot belang om daar met elkaar 
duidelijkheid over te krijgen. Op die manier ontstaat een gemeenschappelijk belang, een 
gezamenlijk kader. Een kader dat houvast biedt, groepsleden bindt en vrijblijvendheid 
voorkomt. Het zorgt ervoor dat de neuzen dezelfde kant opstaan. Vanaf het allereerste 
begin. Maar ook is het verstandig om in de loop van het project nog een aantal keer expliciet 
stil te staan bij doel en aanpak. Doordat dan meer bekend is kan het immers zijn dat er op 
onderdelen bijgestuurd moet worden,  het is goed om dat ook naar elkaar uit te spreken. 
Soms blijkt dat een gemeenschappelijk doel of belang ontbreekt. In dat geval kun je je 
afvragen of het wel zin heeft de groep in stand te houden. Een groep is immers een middel; 
het moet wel meerwaarde hebben. 
 

http://www.carrieretijger.nl/functioneren/samenwerken/sociale-eigenschappen/sensitiviteit
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/mondeling/vaardigheden/luisteren


Als begeleider speel je een belangrijke rol in het komen tot een gemeenschappelijk kader 
met de groep. Niet door zelf je stempel op de keuzes te drukken, maar goed te luisteren, 
heldere vragen te stellen, waar nodig verduidelijking te bieden en mogelijkheden aan te 
dragen. Uiteindelijk gaat het erom dat de groep zoveel mogelijk zelf tot beslissingen en 
oplossingen komt. Alleen dan voelen ze zich er ook als groep verantwoordelijk voor. 
Als begeleider heb je dus de rol van procesbegeleider. Je houdt in de gaten dat iedereen 
een bijdrage kan leveren en aan bod komt, dat het opbouwend blijft en dat er beslissingen 
worden genomen.  
 
Taakverdeling 
Onderdeel van de taakgerichte groepsbegeleiding is erop toezien dat taken en 
verantwoordelijkheden worden verdeeld. En wel op zo'n manier dat ieder groepslid wordt 
aangesproken op zijn of haar persoonlijke eigenschappen, capaciteiten en competenties. Elk 
groepslid moet een eigen, waardevolle bijdrage kunnen leveren. Als begeleider moet je 
daarop toezien. Uiteindelijk is het zaak met elkaar ieders taken en verantwoordelijkheden te 
expliciteren. Op die manier kan niemand zich verschuilen ("Moest ik dat doen dan?") en het 
zorgt er bovendien voor dat iedereen zich nuttig en gewaardeerd voelt. Ook hier biedt de 
SMART-formule uitkomst:  
 
Specifiek:   het is precies duidelijk wie wat doet; 
Meetbaar:  taken zijn zo omschreven dat achteraf valt vast te stellen of ze zijn 

volbracht; 
Acceptabel:   alle groepsleden kunnen zich in de taakverdeling vinden; 
Realistisch:   de taken zijn voor iedereen uitdagend, maar haalbaar; 
Tijdsgebonden: het is voor iedereen duidelijk wanneer hij of zij de taak moet hebben 

volbracht. 
 
Groepsregels en -procedures 
Hoe regelen we de verslaglegging? Hoe nemen we besluiten? Hoe beoordelen we straks het 
groepsresultaat? Wat doen we als iemand zijn taken niet heeft uitgevoerd of te laat komt? 
Daarover moet de groep met elkaar tot afspraken komen. Hierbij verdient het aanbeveling 
om de groepsregels en -procedures zoveel mogelijk uit de groep zelf te laten komen. 
Jongeren committeren zich veel meer aan regels die ze zelf hebben bepaald, dan aan regels 
die ze van bovenaf opgelegd hebben gekregen. Vervolgens is het belangrijk om er als 
begeleider op toe te zien dat de gemaakte afspraken worden bewaakt. Het is voor actieve 
jongeren heel demotiverend wanneer anderen zich niet aan afspraken houden. Soms moet 
je 'spijbelaars' streng toespreken. Dat wordt vaak ook van je verwacht. Bel jongeren daarom 
op als zij niet bij een bijeenkomst zijn geweest. Zo hoor je waarom ze er niet waren en kun je 
ook doorvragen naar hun beweegredenen. En je laat merken dat je hun inzet en 
aanwezigheid waardeert. Natuurlijk kan dit wel eens tot dilemma's leiden: je wilt niet te streng 
zijn, maar moet de deelnemers aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Door dergelijke 
zaken al in een vroeg stadium met elkaar te bespreken kan veel ellende worden voorkomen.  
 
Besluitvorming is een belangrijk bespreekitem. Als groepsleden hun ontevredenheid over 
een genomen besluit niet uiten, zal zich dat in de uitvoering vaak wreken. Er was dan sprake 
van een schijnbare eenstemmigheid bij het vormen van het besluit. Om die reden is het altijd 
van belang om als begeleider te streven naar consensus. Maar het kan een keer voorkomen 
dat er verschillende meningen spelen. Hoe ga je daar dan als groep mee om en hoe kom je 
toch tot een beslissing? Zolang elk groepslid in een open sfeer kan uitspreken wat hij of zij 
wil en alle ideeën serieus getoetst en gewogen worden, blijkt het vaak toch tot een oplossing 
te komen waar alle jongeren zich in kunnen vinden.  
 
  



Voorbeeld: bespreekpunten groepsbijeenkomst 

Inhoud 
• Waarvoor zitten we hier als groep? 
• Wat is het gemeenschappelijke doel? 
• Welke bevoegdheden heeft de groep? 
• Welke planning houden we aan? 
• Hoeveel geld is er beschikbaar?  
• Hoe gaan we het aanpakken?  
 
Taakverdeling 
• Hoe is de rolverdeling binnen het team? (Voorzitter, notulist, …). 
• Hoe verdelen we de taken? 
 
Groepsregels en -procedures 
• Hoe regelen we het nakomen van afspraken? 
• Hoe gaan we om met dreigende conflicten? 
• Hoe gaan we om met openheid, respect, inzet en stiptheid? 
• Hoe regelen we de besluitvorming? 
• Wat verwachten we van de begeleider? 
• Wat kan de begeleider van de groep verwachten? 

 
Relatiegerichte groepsbegeleiding 
Groepsbegeleiding behelst meer dan ervoor zorgen dat een gezamenlijk resultaat wordt 
bepaald en nagestreefd. Het gaat er ook omdat dat de jongeren in de groep: 
 
• op een prettige manier met elkaar omgaan; 
• respect voor elkaar hebben; 
• plaats inruimen voor elkaars gevoelens; 
• elkaar steunen en waarderen; 
• eerlijk en open naar elkaar durven zijn; 
• positieve kritische feedback aan elkaar geven; 
• het beste bij elkaar naar boven halen.  
 
Een belangrijke taak van de groepsbegeleider is het scheppen van condities voor het laten 
ontstaan van een groep(proces) dat aan deze kenmerken voldoet. Daarvoor zijn 
verschillende mogelijkheden. In de eerste plaats moet de groepsbegeleider natuurlijk zelf het 
goede voorbeeld geven. Vaak ontstaat direct een hele andere, positieve sfeer wanneer je 
jezelf als begeleider open, eerlijk en kwetsbaar opstelt: welke verwachtingen had je, met wat 
voor gevoel ging je naar het overleg toe, waar zie je tegenop, wat brengt de groep tot stand 
in je mooiste dromen? Jongeren waarderen die openheid en kwetsbaarheid over het 
algemeen en zullen dan eerder geneigd zijn om meer van zichzelf te laten zien.  
 
Ten tweede is het je taak als begeleider om zaken als openheid, eerlijkheid en respect 
bespreekbaar te maken. Stel bijvoorbeeld voor om goed te luisteren naar elkaar, ieders 
meningen en ideeën serieus te nemen, altijd opbouwend naar elkaar te zijn en van begin af 
aan open kaart naar elkaar te spelen. Omdat alleen zo onderling vertrouwen ontstaat en 
negatieve spanning kan worden voorkomen. Natuurlijk is voor het opbouwen van onderling 
vertrouwen tijd nodig; dat gaat niet zomaar. Maar door het bespreekbaar te maken, is wel al 
een belangrijke eerste stap gezet. Benadruk en accepteer dat elke beginnende groep op 
elkaar moet in leren spelen en een werkstructuur moet vinden. 
 
De jongeren in de groep moeten elkaar beter leren kennen om het onderling vertrouwen en 
het groepsproces te bevorderen. Bied daar als begeleider veel ruimte voor. Het kan 
verleidelijk zijn om direct zonder omwegen op het doel af te gaan. Maar als de jongeren in de 
groep na een paar weken voorbereiding nog niet weten wat ze aan elkaar hebben, is de 



kans groot dat het doel niet wordt bereikt. Een goede groepssfeer is voorwaarde voor het 
bereiken van resultaten. 
 
Zorg dus dat er naast de formele communicatie, zoals vergaderingen, ook veel informele 
communicatie kan plaatsvinden. Dat wil zeggen: communicatie die terloops en spontaan 
ontstaat tussen jongeren in de groep. Houd bijvoorbeeld een strakke eindtijd voor 
vergaderingen aan en plak er standaard nog een half uurtje 'nazitten' aan vast.  
Daarnaast kan de solidariteit groeien door gezamenlijke, positieve ervaringen. Leuke 
groepsactiviteiten die een beloning vormen voor de inzet van de jongeren en tegelijk het 
functioneren van de groep als groep kunnen verbeteren. In dit verband wordt gesproken van 
teambuilding. De belangrijkste voorwaarde van teambuildingsactiviteiten is dat de jongeren 
er samen plezier in hebben.  
 
Natuurlijk is het niet altijd leuk in een groep. Zoveel mensen, zoveel meningen. Vaak ben je 
als begeleider geneigd conflicten te vermijden of zo snel mogelijk te sussen. Op termijn heeft 
dat echter een averechts effect. Vroeg of laat komen de onderlinge spanningen toch weer 
aan de oppervlakte. Wat helpt, is te accepteren dat conflicten erbij horen. In een dynamische 
groep waarin conflicten worden toegestaan, zal het nooit nadelig uitpakken. Als met de 
gehele groep gezamenlijk aan een oplossing wordt gewerkt, komt er bijna altijd wat goeds 
uit. 
 
Voorbeeld: kernkwadranten 

Om ieders sterke en zwakke punten helder te krijgen, kan gebruik worden gemaakt van de 
kernkwadrantenmethode van Daniël Ofman (2000). Dat is een veelgebruikte, heldere en 
toegankelijke methode die ook is te gebruiken om conflicten met anderen te analyseren en/of 
de samenwerking te verbeteren. Kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die iemand 
kenmerken. Deze kwaliteiten worden echter een valkuil als je erin doorschiet. Je kwaliteit 
wordt een zwakte. Zo kan besluitvaardig doorschieten in drammerigheid en 
zelfverzekerdheid in arrogantie. Naast kernkwaliteiten heeft ieder persoon allergieën. Een 
allergie heeft vaak te maken met een kwaliteit van jezelf. Iemand die erg bescheiden is, kan 
zich mateloos storen aan mensen die zichzelf op de borst kloppen. Maar daar zit tegelijk ook 
vaak de uitdaging: als je altijd erg bescheiden bent ,kan een beetje meer zelfverzekerdheid 
geen kwaad. Je kunt dus veel leren van de mensen aan wie je je het meest ergert! 
Kernkwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen kunnen worden weergegeven in een 
figuur: een kernkwadrant. Door met elkaar kernkwadranten op te stellen en openlijk 
allergieën te bespreken, is de samenwerking te verbeteren. 

 
  



Veel voorkomende kernkwadranten 

Kwaliteit Valkuil Uitdaging Allergie 

Daadkracht Drammerigheid Geduld Passiviteit 

Behulpzaamheid Bemoeizucht Zelfstandigheid Afstandelijkheid 

Relativeringsvermogen Lichtzinnigheid Serieus zijn Zwaarmoedigheid 

Spontaniteit Wispelturigheid Consequent zijn Rechtlijnigheid 

Flexibiliteit  Met alle winden meewaaien Standvastigheid Starheid 

Accuratesse Pietluttigheid Creativiteit  Warrigheid 

Durf  Overmoedigheid Voorzichtigheid Geremdheid 
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Hoofdstuk 4 Belonen  
 
 
Het is de kunst van de coach om omstandigheden te creëren die motiverend werken. 
In dat verband is het vooral van belang dat jongeren taken uitvoeren die ze 
aantrekkelijk vinden en die bij ze passen. Dat betekent dat je er als coach voor moet 
zorgen dat jongeren niet worden ondervraagd, maar ook niet worden overvraagd. 
Naast de inhoudelijke taken zijn er nog diverse andere aspecten die invloed hebben 
op de motivatie van jongeren.  
 
 
4.1  Hoe kun je motiveren en  voorkom je demotivatie? 
Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is het van belang om meer te weten over het 
onderwerp motivatie. Motivatie heeft alles te maken met individuele behoeften. Of jongeren 
in actie komen, begint altijd met een behoefte. Deze behoefte uit zich in een wens om een 
bepaalde regelende taak uit te voeren. Waar geen ruimte in het project is om deze wensen 
te vervullen, leiden deze onvervulbare wensen tot demotivatie. Positieve verwachtingen over 
het effect van het eigen handelen, geven vervolgens de prikkel om het ook daadwerkelijk te 
doen. Als dat effect in de praktijk ook door de jongere zelf en door zijn omgeving positief 
beoordeeld wordt, leidt dat tot vervulling van behoefte en wens en vergroot het de positieve 
verwachting voor de volgende keer. Waar het dus op neer komt, is dat je een wens of een 
doel nodig hebt; dat je inspirerend vind omdat het aansluit bij je behoefte en dat en dat je er 
vertrouwen in hebt dat je dat doel kunt bereiken met jouw inspanningen.  Dit is de basis van 
motivatie. Dit geldt voor de jongeren, maar net zo goed voor jou als coach. 
 
Figuur: behoefteketen 
 
 
 
 
 
 
 
(Dis)satisfiers 
Het lijkt simpel, maar iedereen is anders! Wat (de)motiverend is, is voor iedereen anders. 
Onderliggende behoeften, en dus wat iemand motiveert in zijn werk, is voor ieder persoon 
verschillend. Het loont dan ook de moeite om eens goed in kaart te brengen welke aspecten 
het plezier van een jongere bevorderen (zogenaamde 'satisfiers') en welke het plezier juist 
verminderen ('dissatisfiers'). Mogelijke 'satisfiers' zijn bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling, 
successen, erkenning en gezelligheid. Bij 'dissatisfiers' valt te denken aan een aanhoudend 
hoge werkdruk, een slechte sfeer of een slecht imago van vrijwilligerswerk bij vrienden. Wat 
'satisfiers' en 'dissatisfiers' zijn, kan echter per jongere verschillen. Waardering tonen voor de 
inzet van de jongeren is ook een 'satisfier'. De jongeren moeten zich gezien, gewaardeerd en 
welkom voelen. Dat zit vaak in kleine dingen: zo nu en dan een schouderklopje, 
belangstelling tonen voor wat er in hun leven gebeurt, een kaartje bij ziekte, een klein 
cadeautje met hun verjaardag, enzovoorts.  
 
Zes tips om jongeren te motiveren 
Op basis van de bovenstaande behoefteketen geven we 6 tips om jongeren te motiveren.  
 

1. Observeer, vraag en reflecteer 
Kijk naar jezelf. Ben je zelf gemotiveerd? Doe je je werk met plezier? Vind je het 
belangrijk wat je doet? Vervul je er een behoefte mee? Welke dan? Als het wringt, waar 
ligt het dan aan? Kijk op dezelfde manier naar de jongeren. Zie je gedrag dat een 



signaal is van een motivatieprobleem, ga er dan op af. Stel open vragen om erachter te 
komen of iemand met onbevredigde behoeften zit. Oordeel niet, maar neem de tijd om 
te reflecteren op wat je gehoord hebt. Kom erop terug als je er genoeg over hebt 
nagedacht. Kijk ook naar je eigen gedrag als coach. Heb je in het verleden verkeerde 
tactieken gebruikt bij het motiveren van de jongeren?  

 
2. Erken de behoeften 

Gedrag wordt gestuurd door een behoefte. Je ziet wel het gedrag van een jongere, maar 
begrijpt misschien niet direct welke behoefte hij daarmee denkt te bevredigen. Vooral 
van (voor jou!) irritant gedrag, snap je dat misschien niet. Vraag door wat er achter dat 
gedrag zit en geef vervolgens aan dat je de behoefte respecteert. Zoek uit mét de 
jongere of je zijn taken wat kunt aanpassen, zodat zijn behoefte wel bevredigd kan 
worden.  

 
3. Help een motiverend doel te verzinnen 

Als een jongere de weg een beetje kwijt is, ligt dat vaak aan dat hij het zicht op het doel 
is kwijtgeraakt. Of de doelen waaraan hij werkt motiveren hem niet meer. Ga met elkaar 
in gesprek om te bekijken of je het doel motiverender kan maken. Redeneer daarbij 
vanuit het perspectief van de ander en niet vanuit je eigen referentiekader. Ook heel 
belangrijk: geef hem invloed in de formulering van het doel. Dat werkt. 

 
4. Geef feedback en draag bij aan realistische verwachtingen 

Je ziet in de behoefteketen hoe belangrijk het is dat je realistische verwachtingen hebt 
van je inspanningen. Stel dat een jongere denkt dat hij iets niet kan, dan heeft hij geen 
positieve spanning voor de taak, maar angst. Als jij er oprecht van overtuigd bent dat hij 
het wél kan, dan moet jij hem daarvan overtuigen. Dat doe je met concrete feedback op 
zijn prestaties. Zeg niet: „Ah joh, dat kan je best.‟ Ga op zoek naar voorbeelden uit het 
verleden waar de jongere het echt goed deed. Zeg dus: „Bij die regelende taak heb jij 
steengoed onderhandeld met die sponsor. Je was duidelijk, rustig en standvastig. Wat je 
nu gaat doen, lijkt daar heel veel op. Dus ik geloof dat je het kan.‟ Zo bouw je zijn 
zelfvertrouwen op. Hij krijgt positieve verwachtingen van zijn kans op succes. Doe dat 
ook met jezelf, als je ergens heel erg tegenop ziet. Maar doe ook het tegengestelde: heb 
je er eigenlijk geen vertrouwen in dat de jongere het kan, raad hem dan af de taak op 
zich te nemen. 

 
5. Laat jongeren doen waar ze goed in zijn en hoe ze het willen 

Zorg ervoor dat je goed in kaart hebt waar je jongeren goed in zijn. Wat zijn nu hun 
kernkwaliteiten? Zoek doelen en taken waarin ze die nodig hebben, dan voelen ze zich 
fijn.  

 
6. Belangrijkste tip: geef aandacht 

Niemand vindt leuk om genegeerd te worden, als het lijkt of niemand ziet wat je doet. Al 
ben je nog zo‟n Blije Barry; je houdt het niet vol als je nooit hoort dat het goed gaat. Hoe 
heerlijk is het niet als je vast zit en iemand anders zegt tegen je: „Volgens mij loopt het 
niet zo lekker, kan ik je helpen?‟ Dus stel oprecht belang in je jongeren en gebruik wat je 
van hen hoort om hen te helpen hun motivatie te vinden.  

http://www.leren.nl/cursus/management/motiveren/wat-is-motivatie.html
http://www.leren.nl/cursus/management/coaching/soorten-vragen.html
http://www.leren.nl/cursus/management/motiveren/wat-motiveert-niet.html
http://www.leren.nl/cursus/management/motiveren/wat-motiveert-niet.html
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/mondeling/vaardigheden/vragen-stellen/doorvragen
http://www.leren.nl/cursus/management/motiveren/motiverende-doelen.html
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/samenwerken/sociale-vaardigheden/overtuigen
http://www.leren.nl/cursus/management/motiveren/waardering-zelfontplooiing.html


Hoofdstuk 5 Beoordelen  
 
 
Jongeren maken binnen whoZnext een heel leerproces door en het is van belang om 
het leerproces van de jongeren in beeld te brengen en wellicht ook te beoordelen als 
hiervoor bijvoorbeeld studiepunten moeten worden verdiend. We maken binnen 
whoZnext gebruik van een logboek, een vragenlijst om de ontwikkeling van 
competenties van de jongeren in beeld te brengen en een eventueel een bijbehorende 
persoonlijk ontwikkelingsplan. 
 
 
5.1  Portfolio en/of logboek 
Jongeren die deelnemen aan het project whoZnext maken een hele ontwikkeling door. Ze 
leren presenteren, samenwerken, voor de groep staan enz. Door hen een portfolio of 
logboek te laten bijhouden worden zij verantwoordelijk gemaakt voor hun 
eigen ontwikkelproces. Dat bevordert hun zelfreflectie. Daarnaast kunnen jongeren ermee 
aantonen wat zij geleerd hebben. Het kan om een heel beknopt logboekje, maar ook om een 
heel uitgebreid portfolio gaan. In een logboekje noteert de jongere per keer wat hij of zij heeft 
gedaan, geleerd en ervaren. Ook een weblog leent zich hiervoor. Het verdient 
aanbeveling dat de leerling na afloop van de whoZnext-periode tevens een overall-beeld 
schetst. Een portfolio is doorgaans uitgebreider en bevat naast deze informatie bijvoorbeeld 
ook de uitwerking van bijbehorende opdrachten verslagen van intervisiebijeenkomsten. 
 
Voorbeeld logboek 

Naam:  

Datum:  

Wat heb je vandaag gedaan en hoe is dat verlopen?  

Wat vond je sterk?  

Wat zag je liever anders?  

Reflectieverslag zelf toevoegen: Hoe kijk je er op terug? Wat vond je er van? Wat heb je 
geleerd? 
 

 
 
5.2  Competentiecheck 
Een competentie is het vermogen te handelen, iets te doen of bepaald gedrag aan de dag te 
leggen. Bij een competentie gaat het dus altijd om het doen. In dat doen worden kennis, 
houdingsaspecten en vaardigheden gecombineerd.  
 
De ontwikkeling van de competenties van de jongeren is binnen whoZnext één van de 
hoofddoelstellingen. Het uitvoeren van regelende taken zou ervoor moeten zorgen dat een 
jongere verschillende competenties verwerft of ontwikkelt die hem of haar een betere 
uitgangspositie zou kunnen geven op de arbeidsmarkt. De evaluatie moet antwoord geven 
op de vraag of de deelnemende coaches ook inderdaad bepaalde competenties hebben 
verworven of verbeterd. Hierbij gaat het niet om ingewikkelde vaardigheden die jongeren 
zouden moeten leren, maar vooral om basiscompetenties die in elk werkveld van pas 
kunnen komen. 
 
Voor whoZnext is een beoordelingsformulier „de competentiecheck‟ ontwikkeld. Het formulier 
richt zich niet alleen op algemene competenties en eigenschappen, maar tevens op 



competenties op het gebied van het organiseren van sportactiviteiten. De onderdelen van dit 
formulier zijn aangevuld met gedragsindicatoren, die het mogelijk maken per competentie tot 
een beargumenteerde totaalscore te komen. We maken een onderscheid in algemene 
competenties en meer rol specifieke competenties. Als het gaat om algemene competenties, 
dan gaat het op om: 
 
• samenwerken 
• verbondenheid 
• durven  
• zelfstandigheid 
• verantwoordelijkheid nemen 
 
De rol specifieke competenties richten zich op de rollen: trainer, scheidsrechter, bestuurder, 
coach, organisator, onderzoeker, communicator. Per competentie worden verschillende 
voorbeelden van concreet gedrag genoemd. Door als jongere aan te geven in hoeverre je dit 
gedrag vertoont, krijg je inzicht in je sterke punten. Deze vragenlijst kan ook de coach of 
andere jongeren invullen. Het is interessant om daarna te bekijken of er verschillen zijn. 
Want vrijwel iedereen heeft blinde vlekken!  
 
  



De ‘competentiecheck’ 

 
Competentie 1: Samenwerken 
Goed kunnen samenwerken in een whoZnext-team is belangrijk. Samen leren regelen van 
hun sport is het doel van whoZnext. 
 
Vul je score in: 
 
Ik help andere teamleden als dat nodig is 
niet waar o o o o o zeer waar 
 
Ik werk goed samen met het team om een mooi resultaat te boeken 
niet waar o o o o o zeer waar 
 
Ik kan goed omgaan met meningen en ideeën van anderen  
niet waar o o o o o zeer waar 
 
Ik lever een positieve bijdrage aan de sfeer in het team  
niet waar o o o o o zeer waar 
 
Ik los problemen met teamgenoten goed op  
niet waar o o o o o zeer waar 
 

 
Competentie 2: Verbondenheid 
whoZnext is een project voor en door jongeren. Als je als jongeren niet meer zo 
gemotiveerd bent om van whoZnext iets moois te maken dan wordt je verbondenheid met je 
team en het project minder. Je bent minder gemotiveerd.  
 
Vul je score in: 
 
Ik denk actief mee met de plannen en voorbereidingen van de activiteit  
niet waar o o o o o zeer waar 
 
Ik schenk voldoende aandacht en zorg aan de taken  
niet waar o o o o o zeer waar 
 
Ik zou het erg vinden als het project zou stoppen  
niet waar o o o o o zeer waar 
 
Ik vind whoZnext belangrijk. Ik ga er helemaal voor en super gemotiveerd.  
niet waar o o o o o zeer waar 
 

 
Competentie 3: Durven 
Taken uitvoeren die je nog nooit hebt gedaan kan best een eng zijn. WhoZnext houdt wel 
van een beetje spanning. Heb jij het lef om (onbekende) regelende taken uit te voeren?  
 
Vul je score in: 
 
Ik durf beslissingen te nemen 
niet waar o o o o o zeer waar 
 
Ik wacht niet af maar begin uit mijzelf 
niet waar o o o o o zeer waar 



 
Als ik iets niet kan, dan ga ik het toch proberen.  
niet waar o o o o o zeer waar 
 
Ik durf mijn mening of ideeën te geven ook al wijken deze af van andere meningen 
niet waar o o o o o zeer waar 
 

 
Competentie 4: Zelfstandigheid 
Binnen whoZnext leer je steeds meer taken zelf uit te voeren. Wanneer je in het begin nog 
veel steun van je coach zult krijgen zal dit stap voor stap minder worden. Ben jij in staan om 
steeds meer zelfstandig te kunnen werken?  
 
Vul je score in: 
 
Ik ben in staat taken zelfstandig uit te voeren 
niet waar o o o o o zeer waar 
 
Taken die ik beheers kan ik zelfstandig uitvoeren.  
niet waar o o o o o zeer waar 
 
Ik vind het leuk om dingen steeds meer zelfstandig op te pakken. Zonder steun van de 
caoch.  
niet waar o o o o o zeer waar 
 
Als ik iets niet weet, dan vragen ik het aan iemand die het wel weet.  
niet waar o o o o o zeer waar 
 

 
Competentie 5: Verantwoordelijkheid nemen 
Het deelnemen aan whoZnext schept ook verantwoordelijkheid. Je werkt in een team 
samen aan een activiteit. Je zult rekening met elkaar moeten houden. Kun jij deze 
verantwoordelijkheid aan?  
 
Vul je  score in: 
 
Ik kom op tijd 
niet waar o o o o o zeer waar 
 
Ik kom mijn afspraken na  
niet waar o o o o o zeer waar 
 
Als ik ergens niet mee eens ben, dan laat ik dat aan andere weten.   
niet waar o o o o o zeer waar 
 
Ik ben bereid om kritisch naar mezelf te kijken.   
niet waar o o o o o zeer waar 
 

 
  



Rol specifieke competenties 
 

Trainer 
De jongeren zijn trainer van een jeugdteam in een bepaalde type sport. Ze bereiden 
deze trainingen voor, voeren ze uit en evalueren de training. De belangrijkste 
aspecten van het instructie geven benoemen, de activiteiten op doeltreffende wijze 
uitleggen, de aangeboden technieken zelf uitvoeren, de deelnemers op verschillende 
punten observeren en beoordelen, de activiteit aanpassen aan de kwaliteit en 
wensen van de deelnemers en goede aanwijzingen geven, zodat de jongeren van de 
activiteit kunnen leren. 
 
Vul je score in: 
 
Ik geef op een goede manier instructies aan de deelnemers van de activiteit 
niet waar o o o o o zeer waar 
 
Ik kan een training op een goede manier opbouwen en uitvoeren 
niet waar o o o o o zeer waar 
 
Ik kan deelnemers goede aanwijzingen geven, gericht op hun niveau  
niet waar o o o o o zeer waar 
 

Scheidsrechter 
Het toernooi gaat beginnen en jij bent scheidsrechter van de wedstrijd. Je kent de 
spelregels en weet wanneer je moet fluiten en kunt omgaan met kritiek op je 
functioneren. Ben jij een goede scheidsrechter?  
 
Vul je score in: 
 
Ik ben de baas op het veld. De deelnemers luisteren naar mij.  
niet waar o o o o o zeer waar 
 
Ik kan goed observeren. Ik zie goed of de deelnemers de spelregels goed toepassen 
niet waar o o o o o zeer waar 
 
Ik kan snel beslissingen nemen en handelen tijdens een sportactiviteit 
niet waar o o o o o zeer waar 
 
Ik ben niet bang om te fluiten, ook al krijg ik daarop commentaar 
niet waar o o o o o zeer waar 
 

Bestuurder 
Samenwerken, overleggen, vergaderen, budget regelen en beheren. Als bestuurder 
van een commissie heb je het harstikke druk. Ben jij een goede bestuurder? 
  
Vul je score in: 
 
Ik kan bijeenkomsten/vergaderingen plannen en een agenda maken 
niet waar o o o o o zeer waar 
 
Ik kan goed omgaan met het beschikbare geld/budget voor de activiteit 
niet waar o o o o o zeer waar 
 
 
Ik durf tijdens vergaderingen mijn mening geven 



niet waar o o o o o zeer waar 
 
Ik zorg dat er  regelmatig overleg is met het team  
niet waar o o o o o zeer waar 
 

Coach 
Jullie hebben een toernooi georganiseerd en een goede teamindeling gemaakt. Jij 
bent de coach van een team. Wat doe je als coach? Kun je het spel van het team op 
verschillende punten observeren en beoordelen en goede aanwijzingen geven aan 
het team? Kun jij de spelers goed motiveren? 
 
Vul je score in: 
 
Ik heb een goed contact met de deelnemers van mijn team 
niet waar o o o o o zeer waar 
 
Ik kan ook streng zijn als het moed 
niet waar o o o o o zeer waar 
 
Ik kan deelnemers goede aanwijzingen geven zodat ze beter gaan sporten 
niet waar o o o o o zeer waar 
 

Ik kan deelnemers goed motiveren om extra goed hun best te doen 
niet waar o o o o o zeer waar 
 

Organisator 
Als whoZnext-team organiseer je een wedstrijd of toernooi voor andere jongeren. 
Een activiteit (samen met anderen) voorbereiden, bijvoorbeeld een toernooi, een 
kampweek, een evenement of een competitie, de toernooivorm, spelregels of 
activiteit afstemmen op de behoeften van de groep, de verschillende taken in kaart 
brengen en verdelen, de activiteit vertalen in een wedstrijdschema (toernooi) of 
draaiboek (kampweek) en de voor- en nadelen van diverse activiteiten benoemen. 
Ben jij een goede organisator.  
 
Vul je score in: 
 
Ik kan een plan van aanpak (draaiboek, wedstrijdschema)  maken met een goede 
taakverdeling 
niet waar o o o o o zeer waar 
 
Ik pas mijn programma aan op de wensen van de deelnemers  
niet waar o o o o o zeer waar 
 
Ik kan goed plannen en weet hoeveel tijd een activiteit aan voorbereiding kost  
niet waar o o o o o zeer waar 
 

Onderzoeker 
Wat voor activiteiten willen de kinderen dat wij als team gaan organiseren? Om deze 
vraag te beantwoorden moet je onderzoek doen. Je neemt dan de rol van 
onderzoeker op je en gaat aan de slag met het afnemen van interviews en 
vragenlijsten. 
 
Vul je score in: 
 
Ik weet hoe ik interviews en een vragenlijst moet afnemen.  



niet waar o o o o o zeer waar 
 
Ik kan de resultaten van het onderzoek kort en bondig beschrijven.  
niet waar o o o o o zeer waar 
 
Ik weet hoe ik van de resultaten kom tot goede conclusies en aanbevelingen.  
niet waar o o o o o zeer waar 
 

 
Communicator 
Het evenement is een succes en dat is ook de pers te weten gekomen. Ze bellen je 
op en willen graag een interview met je om er een artikel van te schrijven. Een 
whoZnexter kan gesprekken voeren met de pers, maakt een persbericht en vormt de 
spreekbuis van het team. Ben jij een goede communicator? 
 
Vul je score in: 
 
Ik zorg dat de activiteit bekend wordt bij mogelijke deelnemers 
niet waar o o o o o zeer waar 
 
Ik probeer verschillende mogelijkheden om de activiteit bij de media bekend te 
krijgen 
niet waar o o o o o zeer waar 
 
Ik kan een persbericht maken over  de activiteit 
niet waar o o o o o zeer waar 
 
 
Ik kan in twee zinnen aangeven wat  het project whoZnext inhoud en wat ik er leuk 
aan vind. 
niet waar o o o o o zeer waar 
 
Ik vind het leuk om de rol van communicator op me te nemen.  
niet waar o o o o o zeer waar 
 

 
 
  



5.3  Persoonlijk ontwikkelingsplan  
Een persoonlijk ontwikkelingsplan, POP, is een plan waarin jongeren op een rij zetten hoe zij 
zich willen ontwikkelen binnen whoZnext. Wat willen ze bereiken op korte en langere 
termijn? Wat moet hij/zij daarvoor doen? Het is een plan waarin de jongeren zich 
voorbereiden op de volgende stap in hun loopbaan.  
 
Binnen whoZnext worden verschillende competenties vastgelegd. Deze kunnen dienen als 
startpunt van het POP. Per competentie waarop de jongere zich wil gaan verbeteren, wordt 
een gewenst resultaat ingevuld, de manier waarop dat te bereiken, de planning hiervoor en 
de benodigde ondersteuning en faciliteiten. Belangrijk is om niet te veel verbeterpunten in dit 
POP te zetten. Het is beter om op een paar punten veel vooruitgang te boeken dan door een 
teveel aan leerpunten niet of nauwelijks vooruit te gaan. 
 
 
Voorbeeld van een POP 

Ontwikkelingsdoel Ontwikkelingsactiviteit 
Gewenst 
resultaat 

Planning 
Benodigde 
ondersteuning 
en faciliteiten 

1. Planmatig 
werken 

Bekijken van een 
voorbeeld planning 

Beter 
beschreven 
planning 

Februari 
Voorbeeld 
planning 

2. Instructie geven 
Meelopen met ervaren 
coach 

Kan zelf een 
instructie 
geven aan 
groep 
deelnemers 

Maart inroosteren 

3. Begeleiden 
Meelopen met ervaren 
coach, 
begeleidingsgesprekken 

Kan zelf een 
activiteit 
begeleiden 

April 
Inroosteren en 
begeleiden 1x 
per week 

4. Organiseren     

Ondertekening coach: 
 
 
 
 

Ondertekening Jongere: Datum: 

 
Het opstellen en bijhouden van een POP is een tijdrovende klus. Van belang is dan ook om 
hiervoor voldoende tijd te reserveren als coach.  

  



Hoofdstuk 6 Beëindigen  
 
 
Jongeren hebben allemaal zo hun eigen redenen om (voorlopig) te stoppen met hun 
inzet bij whoZnext. Misschien hebben ze er gewoon geen zin meer in. Of wellicht 
hebben ze iets leukers gevonden. Het kan natuurlijk zijn dat je als coach zelf het 
besluit neemt dat de jongere moet stoppen met het project. De jongere functioneert 
niet goed. Of omdat het na lang proberen nog steeds niet klikt. Beide situaties gaan 
over het thema beëindigen. 
 
 
6.1  Beweegredenen 
Er kunnen verschillende redenen zijn voor de jongeren om te stoppen met het project 
whoZnext. In onderstaand schema een aantal voorbeelden daarvan.  
 

Aanleiding Beïnvloedbaar 

Jongere heeft geen zin meer +/- 

Jongere heeft geen tijd meer (studie, vriend(in), 
verhuizing) 

- 

Jongere is teleurgesteld in het project whoZnext +/- 

 
Uiteraard kan er sprake zijn van een combinatie van redenen zijn om te stoppen met het 
project whoZnext.  
 
 
6.2  Exitgesprek  
Een exitgesprek is een gesprek met een jongere die op het punt staat te vertrekken. Het doel 
van het exitinterview is probleemgebieden te achterhalen. Met deze informatie kun je 
toekomstig verloop voorkomen doordat je weet wat je een volgende keer anders zou kunnen 
doen. Het doel is niet om iemand over te halen om alsnog te blijven. Een goed exitgesprek 
levert winst op beide terreinen op. Hieronder een aantal tips over hoe je een exitgesprek kunt 
vormgeven 
 

• Bereid je goed voor. Maak gebruik van het portfolio, logboek of andere notities. 
Wanneer de jongere merkt dat je je in zijn situatie inleeft, zal hij eerder geneigd zijn 
zich open en constructief op te stellen. 

• Vraag de jongere of hij bereid is een exitgesprek te voeren (deelname is uiteraard 
geheel vrijwillig), licht het doel en de werkwijze toe en plan het gesprek op een 
moment welke voor jullie beiden het beste uitkomt.  

• Denk na over de boodschap die je de jongere wil meegeven 
• Voor de jongere kan dit een spannend gesprek zijn. Breek het ijs en maak vooraf het 

doel en het verloop van het interview duidelijk.  
• Je kunt je teleurstelling uiten ver zijn vertrek, maar geef er geen waardeoordeel bij. 
• Vraag door. Het is voor de jongere belangrijk dat hij goed afrondt en objectief kan 

terugkijken op zijn tijd bij whoZnext. 
• Schiet niet in de verdediging. Kies voor een open dialoog. 
• Werk alles zo kort mogelijk na het gesprek uit, want na verloop van tijd gaat veel 

informatie verloren of weet je niet meer wat er is afgesproken. 
• Doe iets met de uitkomsten.  

 
 



6.3 Tijd voor een feestje?! 
Een leuk project moet prettig worden afgerond. Er valt dan ook veel voor te zeggen de het 
project  voor deze jongeren feestelijk af te sluiten. Zie het als een vorm van waardering 
voor de inzet van de jongeren. Ook de en eventueel andere partijen kunnen hierbij worden 
betrokkenen. Een aantal mogelijkheden op een rij: 
 
• verkiezing van de „beste‟ sportvrijwilliger van het jaar; 
• ervaringsverhalen in de krant of op de website; 
• een foto-impressie in de aula, kantine of bibliotheek; 
• ingezonden artikelen en persberichten naar de lokale media; 
• een afsluitend feest waar de jongeren in het zonnetje worden gezet; 
• een afsluitend (sport-)evenement voor jongeren en betrokkenen; 
• een door de jongeren ontwikkelde folder of brochure, bedoeld om andere jongeren ook 

warm te maken voorvrijwilligerswerk in de sport; 
• enz. 
 
 
6.4  Eens whoZnext altijd whoZnext? 
Het is altijd goed om de deur van de organisatie open te houden. Misschien komt de jongere 
nog eens terug, bijvoorbeeld als 'zapper' voor een korte klus, voor het geven van advies, of 
als coach van een nieuwe whoZnext-team. Het kan ook zijn dat iemand na afsluiting van een 
drukke periode, tijdens bijvoorbeeld de studie graag weer bij uw organisatie wil komen 
werken. Bespreek deze 'terugkommogelijkheden'! Daarmee voorkomt u dat verlegenheid of 
onduidelijkheid het mogelijke contact in de toekomst in de weg staat. 
 
Voorbeeldvragen 
• Hoe kijk je terug op het project whoZnext? Vond je leuk aan het project?  
• Wat vond je van ons als organisatie? 
• Zie je ooit nog een rol weggelegd voor jou in de organisatie? Zo ja, welke? 
• Wanneer zou dit weer kunnen gaan spelen? 
• Waar moeten we dan voor zorgen als organisatie?  
• Waarmee moeten we rekening houden? 
  



Bijlagen 
 

 
  



Bijlage 1.   Profielschets van een whoZnext-coach 
 
Een coach begeleidt de jongere of een team bij het verbeteren van de prestaties. Om 
zelfsturing van de jongere mogelijk te maken is de coach steeds op zoek naar de balans 
tussen sturing geven en ondersteuning bieden. Feedback is er een onderdeel van. Er komen 
echter ook andere vaardigheden bij kijken zoals motiveren en het stellen van de juiste 
vragen. Daarnaast stemt een coach de eigen stijl van coachen af op de bereidheid en 
bekwaamheid van de jongere om een bepaalde activiteit te ondernemen. In essentie doet de 
coach een beroep op de verantwoordelijkheid en het vermogen van de jongere en het team 
om het eigen handelen te verbeteren. 
 
Wij gaan hieronder in op: 
1 De basishouding van de coach 
2 De kwaliteiten van de coach 
3 Valkuilen waarin een coach kan terechtkomen 
 
1 Basishouding 
De ervaringen, belevingen en leervragen van de jongere staan centraal. De coach kan 
echter zelf ook  leerdoelen voor de gecoachte naar voren brengen. Hiervoor is het nodig dat 
de coach concreet vertoond gedrag van de jongere benoemt en aangeeft wat de gecoachte 
zou kunnen verbeteren.  
 
Coachen is pas zinvol wanneer beide partijen het belang van de geformuleerde doelen 
onderschrijven. Het kader van waaruit de coach handelt wordt gevormd door de eigen 
inzichten, oordelen en meningen. Een ander belangrijk aspect is authenticiteit. De coach is 
iemand die vertrouwt, overlaat, ondersteunt, echt belangstelling laat zien en positieve 
verwachtingen heeft van iemands mogelijkheden.  
 
2 Kwaliteiten 
Coachen appelleert aan zelfsturing. Wat nodig is zijn kwaliteiten om een verbinding aan te 
gaan en te onderhouden met de jongere.  
 

• Veilig klimaat scheppen; 
• Afstand kunnen nemen; 
• Vermogen tot zelfreflectie; 
• Oog hebben voor verbale en non-verbale signalen en deze benoemen; 
• Luisteren, samenvatten en doorvragen; 
• Inlevingsvermogen; 
• Interveniëren op inhoud, procedures, interactie en gevoelens (metacommunicatie); 
• Feedback geven; 
• Confronteren; 
• Motiveren;  
• Resultaatgerichtheid. 

 
3 Valkuilen 
Een beginnende coach laat vaak ineffectief gedrag zien. Door regelmatig te reflecteren op 
eigen coaching gedrag en door feedback te vragen kan hij eigen gedrag bijstellen. Wat een 
coach vooral moet vermijden is: 
 

• Grossieren in antwoorden; 
• Inhoudelijke deskundigheid voortdurend inzetten; 
• Het beste van zichzelf in de ander leggen; 
• Zoeken naar psychologische verklaringen; 
• Het symptoom aanzien voor het probleem;  
• Extra aardig proberen te zijn; 



• Te oplossingsgericht zijn; 
• Het leerproces van de jongere onder controle willen houden; 
• Te veel tijd er in steken. 

 
  



Bijlage 2.   10 Tips voor het werven van jongeren 
 

• Ga naar plaatsen waar veel jongeren komen (scholen, buurtcentrum, hangplek, 
sportverenigingen, trapveldje etc.) 

• Start bij jongeren waarvan je weet dat ze een eigen sportidee hebben ("Dit is jullie 
kans";) 

• Vraag jongeren persoonlijk of via contactpersonen (docenten, trainers, 
sportbuurtwerkers etc.); 

• Betrek reeds actieve whoZnext-jongeren bij de werving van nieuwe jongeren; 
• Vraag jongeren met z'n tweeën; dat verlaagt de drempel; 
• Maak duidelijk wat whoZnext is door erover te vertellen, informatie uit te delen en/of 

een informatiebijeenkomst (bijvoorbeeld in een les of na een training) te organiseren; 
• Sluit aan bij motieven van jongeren (whoZnext biedt goede leerervaring, staat goed 

op je cv, geeft mogelijkheid om eigen sportwensen te realiseren en is vooral ook erg 
leuk!); 

• Geef vooraf alle informatie (wat wordt er verwacht, hoeveel tijd kost het ongeveer, 
wat kun je verwachten), zodat jongeren weten waar ze aan beginnen; 

• Zorg voor budget voor teambuildingsactiviteiten, voor consumpties tijdens 
vergaderingen, en voor een goede onkostenvergoeding voor de whoZnext-jongeren; 

• Maak duidelijke afspraken voor een overzichtelijke periode (bijvoorbeeld een half 
jaar); vraag na die periode wie wil doorgaan en wie niet. 



Bijlage 3.   10 Tips voor de begeleiding van een whoZnext-team 
 

• Stel je als coach zoveel mogelijk op als onderdeel van het team; laat de jongeren – 
binnen hun mogelijkheden – zoveel mogelijk zelf beslissen en regelen; 

• Zie toe op een goede taakverdeling binnen het team; 
• Spreek in ieder geval af wie als webmaster van het team fungeert (regelmatig 

teaminformatie op het forum plaatsen) en wie het stappenplan up-to-date houdt; 
• Spreek de teamleden zo nodig aan op hun verantwoordelijkheden (vrijwillig is niet 

vrijblijvend); 
• Neem zo nodig initiatief voor het maken van vervolgafspraken met het team (wanneer 

is de volgende vergadering? Wie regelt voor die tijd wat? etc.;) 
• Bespreek regelmatig de voortgang met alle teamleden: wat loopt goed, wat kan beter, 

hoe is de onderlinge samenwerking, welke afspraken maken we?; 
• Maak – ten behoeve van de continuïteit – minimaal eens per half jaar nieuwe 

afspraken met alle teamleden: gaan alle jongeren verder, in welke vorm en moeten er 
weer nieuwe jongeren worden geworven?; 

• Kijk regelmatig op www.whoZnext.nl om op de hoogte te blijven van landelijke 
whoZnext-ontwikkelingen; 

• Houd regelmatig contact met de gemeentelijke kartrekker; 
• Laat enthousiasme en plezier de boventoon voeren! 

 

http://www.whoznext.nl/


Bijlage 4.   10 Tips in communicatie met jongeren 
 
1. Geef reclame-uitingen een degelijke, professionele uitstraling 
Jongeren zijn gevoelig voor degelijk, professioneel ogende uitingen bij flyers, posters en 
andere reclame. Bij het eerste aanzicht wordt gelet op of het geheel serieus is en niet een 
zoveelste overheidsactie lijkt die er uiteindelijk (volgens de jongeren) toch op is gericht om 
jongeren van de straat te houden. WhoZnext probeert dit uit de weg te gaan door te 
communiceren vanuit (verschillende) mogelijkheden. Sfeerbeelden passen overigens prima 
in bovenstaande uitingen. Ook probeert whoZnext om jeugdparticipatie als doel op zich te 
benaderen en niet als middel. Dit laatste is tevens van groot belang om jongeren duidelijk te 
maken dat je niet vanuit een “opgeheven vinger”-uitgangspunt werkt. Dat jongeren daarnaast 
van de straat worden gehouden of dat jongeren een grotere betrokkenheid voelen en krijgen 
door aan jeugdparticipatie te doen, is info die voor jongeren zelf totaal irrelevant is. Sterker, 
juist daardoor kunnen jongeren alsnog het idee krijgen dat whoZnext die zoveelste 
overheidsactie is. Deze dient dus ook niet gecommuniceerd te worden. Vermijd daarom 
bijvoorbeeld ook het woord “jeugdparticipatie”. 
 
2. Verspreid je boodschap via verschillende wegen 
Probeer de boodschap zo breed mogelijk te verspreiden. Hang de poster/flyer niet alleen op 
het prikbord in school maar vraag bijvoorbeeld ook aan de docent LO of docent 
Maatschappijleer of hij/zij de boodschap in zijn/haar lessen wil verspreiden en toelichten. 
Maak daarnaast ook gebruik van het netwerk van jongeren zelf. Vraag bijvoorbeeld aan een 
jongere of hij een poster/flyer wil ophangen in de sportvereniging waar hij/zij lid van is. Denk 
bijvoorbeeld ook aan jongerencentra en sociaal cultureel centra, maar ook aan kleine 
billboards langs de kant van de weg (mits het een grote activiteit betreft). Dit laatste kan 
jongeren het gevoel geven dat het wel een grote activiteit moet zijn gezien het zelfs wordt 
gepromoot op dergelijke billboards. Dit soort verwachtingspatronen worden snel gewekt als 
gebruik wordt gemaakt van dergelijk reclame-uitingen.  
 
3. Communiceer niet vanuit een opstandingsprincipe 
Jongeren hebben niet meer zo de behoefte om tegen volwassenen in te gaan. Jongeren zijn 
over het algemeen genomen tevreden over volwassenen. Ervaring leert dan ook dat 
communiceren vanuit een opstandingsprincipe niet meer zo actueel is voor jongeren. Dit wil 
uiteraard niet zeggen dat zij jeugdparticipatie niet nuttig vinden. In plaats van een 
opstandingsprincipe kan beter gecommuniceerd worden vanuit mogelijkheden, bijvoorbeeld:  
- Vind jij ook dat het leuker kan? 
- Heb jij zo je eigen ideeën over …..? 
- Bemoei je ermee! 
 
4. Laat blijken dat jeugdparticipatie vooral leuk is 
Laat vooral aan jongeren merken dat het leuk is om in een whoZnext-team te zitten. De lol 
en de gezelligheid is voor jongeren even belangrijk als hetgeen zij uiteindelijk aan resultaat 
voor elkaar krijgen. Dit staat dan ook boven in het lijstje met antwoorden als we vragen naar 
de ervaring van jongeren met het lid zijn van een whoZnext-team. 
 
5. Beelden communiceren directer dan tekst 
Vaak communiceren beelden directer dan tekst. Met name beelden van niet gebruikelijke 
sporten als breakdance, stuntskating/agressieve skating doen het goed. Tekst is uiteraard 
niet helemaal uit den boze, mits kort en helder geformuleerd. 
 
6. Laat iets aan de verbeelding over 
Kauw bij de communicatie niet alles voor, maar laat iets aan de verbeelding over. Leg de 
boodschap dus niet al te veel aan de oppervlakte, er mag gerust wat te raden overblijven, 
zodat men voor meer informatie naar de website zal gaan. Zorg er wel voor dat vervolgens 



op de website concrete informatie te vinden is, waarbij zo weinig mogelijk aan de verbeelding 
overgelaten wordt. 
 
7. Vermijdt een moralistische toon 
Jongeren houden er niet van om dingen opgelegd te krijgen. Vermijd daarom een 
moralistische toon zoals in de volgende voorbeelden: 
- Organiseer mee, dat is goed voor je cv! 
- Doe aan sport, dat is gezond voor je! 
- Wees ook verstandig! Doe aan sport! 

 
Kortom laat jongeren zelf bepalen waarom het goed voor ze is, geef alleen de mogelijkheid 
aan en maak duidelijk dat het leuk is. Jongeren kunnen vervolgens zelf goed bepalen of het 
wat voor ze is of niet. 
 
8. Samenwerking met andere merken of activiteiten verhoogt de aantrekkingskracht 
Het sociale aspect rondom sportevents is voor deze doelgroep belangrijk. Een 
basketbaltoernooi wordt interessanter voor jongeren op het moment dat er muziek, eten, 
drank of andere vormen van 'vermaak' omheen worden georganiseerd. Dit heeft als groot 
voordeel dat er ook een belangrijke (sub)groep wordt aangetrokken: diegenen die matig 
geïnteresseerd zijn in sport. Een event wordt eveneens interessanter of krijgt zelfs 
meerwaarde als er populaire jongerenmerken bij aanwezig zijn of iets mede-organiseren. Dit 
alles heeft vaak een positief effect op het verwachtingspatroon van jongeren ten aanzien van 
het geheel. 
 
9. Zorg dat het realistisch overkomt 
Zorg dat je boodschap realistisch overkomt en niet onnodig “opgeleukt”. Gebruik bijvoorbeeld 
geen Engelse woorden als je dit normaal gesproken ook niet doet. Vaak prikken jongeren 
hier snel doorheen en wordt je boodschap uiteindelijk als nep beoordeeld.  
 
10. Vraag het! 
Vraag jongeren vooraf om mee te denken over het ontwerp van de poster/flyer etc. Blijf ze 
vervolgens ook betrekken, ook op gebied van waar de poster moet worden opgehangen, 
woordkeuze en type foto‟s op de poster. 
 
 
  



Bijlage 5.  Beoordelingsformulier  
 

In te vullen door de coach 
 
Naam whoZnexter:  

 
Naam coach: 

 

 
E-mail coach: 

 

 
Omschrijving uitgevoerde regelende taken: 

 

 
Duur (maanden): 

 

 
Werkzaamheden: 

 

 
Bijzonderheden: 

 

 
 
De cijfers hieronder betekenen:  
1= onvoldoende; 2=matig; 3=voldoende; 4= goed; 5= uitstekend (indien niet van toepassing, 
alles open laten) 
 
Beoordeling algemeen: 
 
1. Taakopvatting en motivatie 
Is bereid zich in te zetten 1 2 3 4 5 
Is geïnteresseerd 1 2 3 4 5 
Werkt met plezier 1 2 3 4 5 
Is bereid te luisteren 1 2 3 4 5 
Stelt vragen 1 2 3 4 5 

 
2. Leervermogen 
Begrijpt de opdracht 1 2 3 4 5 
Onthoudt de opdracht 1 2 3 4 5 
Leert iets nieuws snel aan 1 2 3 4 5 
Aanwijzingen leiden tot de gewenste verandering 1 2 3 4 5 

 
3. Zelfstandigheid 
Kan goed alleen werken 1 2 3 4 5 
Voert opdrachten zelfstandig uit 1 2 3 4 5 

 
4. Initiatief 
Pakt het werk aan 1 2 3 4 5 
Ziet zelf ook welk werk gedaan moet worden 1 2 3 4 5 

 
5. Verantwoordelijkheid 
Komt op tijd 1 2 3 4 5 
Houdt zich aan de afspraken 1 2 3 4 5 
Denkt mee 1 2 3 4 5 
Maakt het werk af 1 2 3 4 5 
Toont zich verantwoordelijk voor het werk 1 2 3 4 5 
Geeft afwezigheid tijdig door 1 2 3 4 5 

 
 



6. Tempo 
Werkt door 1 2 3 4 5 
Voert het werk in het gevraagde tempo uit 1 2 3 4 5 

 
7. Nauwkeurigheid 
Werkt in de juiste volgorde 1 2 3 4 5 
Werkt voldoende nauwkeurig 1 2 3 4 5 
Werkt netjes 1 2 3 4 5 

 
8. Veilig werken 
Houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften 1 2 3 4 5 
Houdt zich aan de juiste voorschriften voor kleding/schoeisel 1 2 3 4 5 
Houdt zich aan de geldende regels 1 2 3 4 5 

 
9. Zorg voor de werkplek 
Heeft zorg voor materiaal 1 2 3 4 5 
Heeft zorg voor de werkplek 1 2 3 4 5 
Ruimt gebruikte materialen weer netjes op 1 2 3 4 5 

 
10. Samenwerking 
Houdt rekening met anderen 1 2 3 4 5 
Kan goed samenwerken 1 2 3 4 5 
Helpt, indien nodig collega‟s 1 2 3 4 5 
Aanvaardt (bege-)leiding 1 2 3 4 5 
Kan omgaan met kritiek 1 2 3 4 5 

 
 

Eventuele toelichting op onderdelen:  
 
 

 
 

 
 

 
Op welk gebieden kan de jongere zich nog (verder) ontwikkelen? 
 
 

 
 

 
 

 
Op welk gebied heeft de jongere de belangrijkste positieve ontwikkeling doorgemaakt?  
 
 

 
 

 
 

 
  



Eindbeoordeling: Onvoldoende - Matig - Voldoende - Goed - Uitstekend  
 
Voor akkoord:  
 
 
Naam coach:       Naam whoZnexter:  
....................................................    .........................................  
 
 
Handtekening:      Handtekening:  
....................................................     ........................................  
 
 
Datum: ........................................  
  



Bijlage 6.  Mijn competenties en ervaring in beeld 
 
“Whether you think that you can, or that you can‟t, you are usually right.” Dit citaat van Henry 
Ford geeft aan dat het belangrijk is om geloof te hebben in eigen vermogens en je hiervan 
bewust te zijn. Welke competenties heb je als het gaat over het coachen van jongeren? Om 
deze vraag te beantwoorden is het natuurlijk belangrijk om te noodzakelijke kennis en 
ervaringen die je nodig hebt als coach in beeld te brengen. Dit blijkt best lastig te zijn om een 
volledige lijst op te stellen. Op basis van onze ervaringen en de gesprekken met bestaande 
coaches kwamen we tot de volgende lijst met ideale vaardigheden, competenties en 
ervaringen.  
 

Competentie Wat betekent dit?  Check 

Geduld Ik heb geleerd te wachten tot anderen hun eigen 
ervaring! Ik ben in staat om groepsprocessen te 
kijken en te wachten op het resultaat dat ze 
zullen bereiken! 

 

Humor Ik ben in staat om te lachen met anderen en 
soms ook over mezelf! In moeilijke situaties, 
bijvoorbeeld Als de motivatie in de groep is in 
gevaar te verdwijnen, kunnen sommige gevoel 
voor humor op het juiste moment een grote hulp. 

 

Empathie Ik kan reageren op de emoties van anderen, 
zoals woede, angst, zorgen of schaamte, zonder 
bang! Ik probeer altijd het standpunt van de 
persoon tegenover mij te begrijpen. 
Vermogen van zelfreflectie 
Ik weet dat mijn persoonlijke sterktes en 
zwaktes! Ik weet dat mijn persoonlijke grenzen 
en ik ben in staat om te verwijzen naar hen! 

 

Stevigheid Ik heb beide voeten op de grond! Ik heb 
omgeving waarin ik voel me comfortabel en ik 
voel me goed ondersteund door mijn vrienden 
en familie! Vanwege dit heb ik mensen waarmee 
ik kan praten als ik het nodig om na te denken 
over de coaching situatie. 

 

Om kunnen gaan met conflicten Ik ben in staat om conflicten en kritische 
situaties met anderen op te lossen in een 
positieve en constructieve manier! 

 

Kennis over groepsprocessen Ik verzamel ervaringen en observaties van hoe 
groepen met elkaar samenwerken en welke 
processen ze regelmatig gebruiken! Dit helpt me 
om de emoties en reacties van de deelnemers 
inzicht in elke stap van het proces. 

 

Gesprekstechnieken Ik weet dat een of meer technieken van 
communicatie bv 'Persoon centraal individuele 
consultatie'! Dit helpt me aan de groep 
communicatie matig in moeilijke situaties. 

 

Ervaring als coach Ik heb ervaring in het coachen van groepen of 
individuen! Uit deze ervaring weet ik over de 
verschillende reacties van de deelnemers in 
verschillende situaties. 

 

Etc.   

 
 



Bijlage 7.  Doelgroep analyse 
 

Om de inhoudelijke ingangen te kunnen bepalen: 

 Wat zijn de behoeften van de doelgroep (wat hebben ze nodig) 

 Wat zijn de belangen van de doelgroep (waar hebben ze baat bij) 

 Wat zijn de beweegredenen van de doelgroep (hoe komen ze in actie) 

 
 
 

Om na te gaan welk effect u zou willen en kunnen bereiken: 

 Wat weet de doelgroep over het onderwerp (kennis) 

 Wat vindt de doelgroep van het onderwerp (opinie) 

 Wat voelt de doelgroep bij het onderwerp (betrokkenheid) 

 Wat doet de doelgroep t.a.v. het onderwerp (handelen) 

 
 
 
 

Om na te gaan hoe de doelgroep bereikt kan worden: 

 Waar is de doelgroep te vinden (bijv. moeders bij de school, jongeren op de hangplek, 
etc.) 

 Waar haalt de doelgroep informatie vandaan (wat en waar lezen ze, bijv. specifieke 
kranten of tijdschriften, t.v.-programma‟s, internetsites, advertentieborden, etc.) 

 Naar wie luistert de doelgroep en naar wie niet (welke bronnen/personen) 

 
 
 

Om na te gaan hoe u de aandacht van de doelgroep kunt vasthouden: 

 Welk taalgebruik en/of welke beelden spreken aan 

 Welke humor, voorbeelden, trends zijn herkenbaar 

 In welke mate speelt actie/belevenis een rol bij de informatie-opname van de doelgroep 

 
 
 
 
 
Bron: Organisatieadviesbureau De Beuk 

 
  



Bijlage 8.    Checklist voorbereiding eerste bijeenkomst 
 
Bereid aan de hand van de onderstaande checklist jou eerste bijeenkomst voor met de 
jongeren. Wat ga je op welke manier doen?  
 

Doelen 

Wat zou je in de eerste bijeenkomst willen bereiken? 

 
 
 

Beginsituatie 

Wat ga je doen om te weten te komen wat de jongeren al kunnen, willen en kennen?  

 
 
 
 

Programma 

Welke inhoud stel je centraal? Wat ga je doen? Welke onderwerpen komen zeker aan bod? 

 
 
 

Groepsklimaat 

Hoe ga je het groepsklimaat positief beïnvloeden? Sfeer, veiligheid… 

 
 
 
 
 

Planning 

Wat is je planning? Tijdsschema?  

 
 
 
 

Evaluatie 

Hoe ga je de bijeenkomst evalueren?  

 
 
 
 

 
  



Bijlage 9.   Functieomschrijving whoZnext coach 
 
Taken van een vrijwillige coach 
Een whoZnext coach is een persoon die al dan niet op vrijwillige basis en onder 
verantwoordelijkheid van de organisatie een whoZnext-team begeleidt 
 
Kerntaak: 
Een whoZnext- coach begeleidt een individuele whoZnexter en een whoZnext-team. De 
intensiteit van de begeleiding kan variëren en is afhankelijk van de kwaliteit van het 
whoZnext-team. De coach is de schakel tussen het team en de organisatie en houdt deze op 
de hoogte van de voortgang van het whoZnext-team. 
 
Deeltaken: 

• Aanwezig zijn bij activiteiten van het team zoals de activiteiten die ze organiseren en 
bij de voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen voor het whoZnext-team 

• Faciliteren van overleggen van de teams door het regelen van de locatie en een 
lunch 

• Werving van nieuwe whoZnext-members 
• Informeren van de organisatie over de voortgang van het project 

 
Begeleiding van de coaches op jaarbasis door NISB: 

• Eén à twee algemene bijeenkomsten. 
• Training whoZnext coach 
• Eén maal per jaar wordt er een bijeenkomst of intervisie georganiseerd 
• Eén maal per jaar wordt er een bijscholing georganiseerd om de deskundigheid in 

coachen verder te ontwikkelen 
 
Profiel van de vrijwillige coach: 

• MBO+ niveau 
• Ervaring met leidinggeven of coachen 
• Affiniteit met de doelgroep 
• (Te verwerven) kennis van de doelgroepen 
• Sociaal vaardig zijn: 

o Een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen 

o Integriteit 

o Empathisch vermogen 

o Omgaan met feedback 

o Goed kunnen luisteren 

o Motiveren en stimuleren 

o In staat zijn hoofd- en bijzaken te scheiden 

o Kunnen omgaan met moeilijke situatie (bijvoorbeeld conflicten) 

• Een flexibele opstelling hebben 
• Initiatiefrijk, initiatief nemen tot het bespreken van belangrijke zaken 
• Goed samen kunnen werken 
• Voldoende tijd ter beschikking 

 
Contract 
De omschrijving van de taken kunnen worden vastgelegd in een contract welke door de 
coach en de organisatie wordt ondertekend.  
 
Vergoeding 
In afstemming met de organisatie kan bepaald worden of de coach een vergoeding krijgt en 
hoe de gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd.  
 



Tijdsinvestering 
De tijdsinvestering is afhankelijk van de ambitie van de organisatie en het whoZnext-team. 
Een minimale tijdsinvestering ligt op 10 uur per maand, 30 uur per kwartaal en 120 uur op 
jaarbasis. 
  



Bijlage 10.  Feedback geven  
 
Feedback 
Tijdens de reflectiegesprekken kun je aan leerlingen ook teruggeven wat je hebt 
waargenomen. Van belang is het gedrag van leerlingen objectief waar te nemen en objectief 
onder woorden te brengen. Hiervoor zijn in de zogenaamde „feedbackstructuur‟ vier fases te 
onderscheiden: 
 
Fase 1: Spreek over het gedrag van de leerling. Verwijs naar wat iemand doet en niet naar 
wat hij of zij is. “Ik zie dat je snel werkt.” En niet: “Je bent een snelle werker” 
“Ik zie dat je ………………..” 
“Ik merk dat je ……………….” 
 
Fase 2: Omschrijf wat je objectief waarneemt. Geef geen interpretaties, deze zijn subjectief 
en kunnen daarom verkeerd zijn. “Jullie zijn lekker aan het kletsen maar wordt er nog 
gewerkt” kan een volledig verkeerde uitleg zijn van een groepje leerlingen dat goed en hard 
aan het werk is en het ook gezellig heeft. Dat heeft tot gevolg dat……….. 
 
Fase 3: Geef een weergave van de feiten, beschrijf wat de leerling doet. Daarna kan 
eventueel een oordeel volgen. “Je bent op internet naar bronnen aan het zoeken. ik zie dat je 
al veel informatie bij elkaar gezocht hebt. Dat betekent dat je nu wel weer verder kunt werken 
aan je werkstuk, anders vrees ik dat je het niet op tijd af krijgt.” 
“Ik zie dat ……….” 
“Het valt me op dat ……..” 
“Jullie zijn nu bezig met………..” 
 
Fase 4: Laat de leerlingen zelf nadenken over een oplossing. De kans is dan 
groter dat hij zijn gedrag verandert: “Welke oplossing zie jij?” 
  



Bijlage 11.  Groepsmanagement 
 
Groepsmanagement is een complex van vaardigheden, zoals het snel kunnen peilen wat de 
groep wil, aanvoelen van de stemming in de groep, nemen van initiatief, doen van 
voorstellen etc.  
 
Motto’s 
Beschrijf met behulp van een aantal motto‟s kernachtig de wijze waarop je jouw groep wil 
managen. Bijvoorbeeld: rust en regelmaat. 

 
  

 
 
 
 



Bijlage 12.  Voorbeeld overeenkomst 
 
<Naam organisatie> vertegenwoordigd door: _________________________ (coördinator)  
 
En 
 

Naam:  

Adres:  

Postcode en woonplaats:  

Telefoonnummer:                                       of 06- 

Geboortedatum:  

E-mailadres:  

Bankrekeningnummer:  

 
 
Hierna te noemen “coach” verklaren een vrijwilligersovereenkomst te hebben aangegaan 
onder de navolgende voorwaarden: 
 
Functieomschrijving coach 
De coach is een vrijwilliger die met maximaal 8 actieve vrijwilligers van deze organisatie 
contact onderhoudt, is het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilliger en geeft gesignaleerde 
knelpunten aan de coördinator door. De coach heeft zelf geen cliëntsituatie. De coach helpt 
mee bij het organiseren van activiteiten voor de 
vrijwilligers. 
 
1. De coach zal voor de bedoelde werkzaamheden gemiddeld 6 uur per maand 

beschikbaar zijn. Deze tijdsinvestering wordt ingevuld in overleg met de coördinator. 

2. De coach is verantwoordelijk voor de door hem op zich genomen taken, waarvoor de 

uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de coördinatoren ligt. 

3. De grootte van de groep is 4-6 personen, maximaal 8. Bij uitzondering in overleg 

groter. 

4. De coach organiseert zelf vier keer per jaar intervisiebijeenkomsten met vrijwilligers. 

De bijeenkomsten worden voor een jaar gepland. De coach zorgt zelf voor een 

geschikte ruimte of vraagt de organisatie een ruimte op de locaties te reserveren. Er 

kunnen geen kosten worden vergoed voor huur van de ruimtes. 

5. Al naar gelang de behoefte van de vrijwilligers en buddy's voert de coach individuele 

gesprekken, telefonisch of persoonlijk. De organisatie kan desgewenst ruimte 

beschikbaar stellen en indien wenselijk kan de coach gebruik maken van een werkplek 

met telefoon. 

6. De coach houdt naar eigen inzicht een dossier bij en geeft gemiddeld een keer per jaar 

een schriftelijke rapportage over de voortgang. 

7. De telefonische bereikbaarheid van de coach voor de vrijwilligers en buddy's wordt 

door de coach zelf geregeld. De coördinator houdt drie keer per jaar contact met de 

coach. De coördinator zorgt indien nodig voor beschikbare ruimte. 

8. De coördinator draagt zorg voor de organisatie en uitvoering van begeleiding en 

deskundigheidsbevordering van de coach. De coördinator draagt zorg voor 

noodzakelijke informatieverstrekking. 



9. De coach neemt twee keer per jaar deel aan de coaching bijeenkomsten. Verder 

neemt de coach deel aan de jaarlijkse eindejaar activiteit en eventuele extra 

georganiseerde activiteiten. 

10. De coach is verplicht zich te onthouden van mededelingen aan derden omtrent zaken 

die hem vanuit zijn taak bekend zijn geworden over de organisatie, over haar cliënten 

en over vrijwilligers, buddy's en personeel. De verplichting geldt ook na beëindiging 

van deze overeenkomst. 

11. Onkosten worden door de organisatie aan de coach vergoed volgens de criteria zoals 

opgesteld in bijlage 1. 

12. De coach geeft tijdig aan de vrijwilligers, buddy's en coördinator door wanneer hij/zij 

door ziekte, vakantie of andere omstandigheden voor langere tijd niet beschikbaar is. 

13. De coach wordt door de organisatie als vrijwilliger aangemeld bij <naam organisatie>, 

als zodanig geregistreerd in hun systeem en valt onder de WA-verzekering van 

betreffend bedrijf. 

14. In geval van uitingen van onvrede of geschillen tussen de buddy/vrijwilliger en de cliënt 

worden deze voorgelegd aan de coach. Indien het niet opgelost kan worden met 

tussenkomst van de coach wordt het voorgelegd aan de coördinator. De coach neemt 

echter nooit contact op met de cliënt of mantelzorger. 

15. De organisatie is gehouden aan de wettelijk geregelde klachtenprocedures van beide 

moederorganisaties. 

16. De coach blijft tijdens de werkzaamheden gehouden aan de voorwaarden en 

verplichtingen die de overheid stelt aan hen die vrijwilligerswerk met behoud van 

uitkering verrichten. 

 
Beëindiging van werkzaamheden. 
De werkzaamheden kunnen zonder opzegtermijn beëindigd worden. Indien het mogelijk is 
wordt de beëindiging drie maanden van tevoren doorgeven. Binnen deze termijn zijn beide 
partijen gebonden de aangegane verplichtingen redelijkerwijs af te handelen. Naar het 
oordeel van de coördinator kan de overeenkomst door de organisatie opgezegd worden met 
gegronde redenen. 
 
De overeenkomst gaat in op: <datum> en is voor een jaar geldig. 
Na een jaar volgt evaluatie waarin bepaald wordt of de eventueel bijgestelde overeenkomst 
voor onbepaalde tijd verlengd kan worden. 
 
Beide partijen hebben kennis genomen van de inhoud van bovenstaande en verklaren de 
inhoud te onderschrijven. 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, 
Plaats: 
Datum: 
 
Coach:       Projectleider: 
 
Naam: 

   
Naam: 

 

 
 
Handtekening: 

   
 
Handtekening: 

 

 
Datum: 

   
Datum: 

 



Bijlage 13. Werkafspraken 
 
Individueel 
 
Welke (werk)afspraken ga je maken met de jongeren?  
 

 

 
Wat doe je als de jongeren zich niet aan de gemaakte afspraken houdt?  
 

 

 
 
  



Bijlage 14. Reflectieverslag volgens Korthagen 
 
 
Naam: 

 

 
Datum: 

 

 
 

Fase: Reflectie: 

 
Handelen 
Wat wil(de) je bereiken, uitproberen?  
Wat heb je je voorgenomen?  
   

 
   

 
Terugblikken 
Wat gebeurde er met jou? 
Wat gebeurde er in werkelijkheid? 
Wat gebeurde er met de anderen? 
Hoe kwam dat?  
Welke oorzaken zijn aan te wijzen? 
Hoe was je aanpak?  
Wat vind je daarvan? 
 

   
   
   
   
   
   
   
   

 
Formuleren van essentiële aspecten 
Wat/ wie heeft je het meest belemmerd en wat 
heeft het meest geholpen? 
Wat waren je sterke/ zwakke punten? 
Hoe heeft de omgeving, je resultaten 
beïnvloed? 
Wat is nu dus het probleem of ontdekking?   
 

   
   
   
   
   
   
   

 
Alternatieven en keuzes    
Welke mogelijkheden zie je om te veranderen 
in je aanpak, planning of werkhouding?  
Welke activiteiten ga je dus ondernemen? 
Hoe reëel zijn die? Hoe zorg je ervoor dat het 
ook lukt? 
Welke hulp heb je nu nog van de anderen 
nodig?   
 

   
   
   
     
   
   
   

 
Uitproberen 
Wat ga ik nu concreet anders doen en hoe en 
wanneer?  
 

 

 
  



Bijlage 15.   Coach ontwikkelingsplan 
 
Een coach ontwikkelingsplan (COP) is een afspraak tussen jou en degene die jouw 
aanstuurt en gaat over jouw persoonlijke ontwikkeling rondom het onderwerp coachen. Jij 
zorgt voor je eigen leerproces, de „coach‟ faciliteert met tijd en geld. Om een COP op te 
stellen moet je grondig nadenken over jezelf en je toekomst. Werken met een COP helpt je 
om je ambities waar te maken. En om te onderzoeken wat je wilt leren en wat je moet leren 
om je werk goed te doen als coach. Het is een vorm van leren waarmee je aan de slag kunt 
in het kader van whoZnext. 
 
Opdracht: Schrijf een coach ontwikkelingsplan (COP) 
 
Coach ontwikkelingsplan van: 
 
Naam: 

 

 
Functie: 

 

 
„Coach‟: 

 

 
Betreft periode: 

 
 

 
Datum van invullen: 

 

 
 
Facultatieve vraag: Als ik de meest essentiële vaardigheden die nodig zijn voor mijn functie als 
coach omschrijf in termen van 'basisniveau, ervaren niveau en excellent niveau', dan ontstaat het 
volgende beeld: 
 
 

 
 

 
 

 
 
Belangrijke loopbaanwaarden van mij zijn: 
 
 

 
 

 
 

 
 
In te vullen door de ‘coach’: Ten aanzien van de organisatie: aan de ontwikkeling van welke 
vaardigheden heeft de organisatie behoefte? 
 
 

 
 

 
 

 



 
In de komende periode ga ik de volgende vaardigheden verder ontwikkelen: 
 
 

 
 

 
 

 
 
Na afloop ben ik beter in staat (leerdoelen zo concreet mogelijk): 
 
a. 

 

 
b. 

 

 
c. 

 

 
d. 

 

 
 
Daartoe ga ik de volgende activiteiten ondernemen: 
 
1. 

 

 
2. 

 

 
3. 

 

 
4. 

 

 
 
De volgende concrete resultaten wil ik bereiken: 
 
1. 

 

 
2. 

 

 
3. 

 

 
4. 

 

 
 
Met mijn „coach heb ik het volgende afgesproken ten aanzien van facilitering, ondersteuning   
en inzet van middelen: 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
Periodes waarin de gesprekken plaatsvinden: 
 
 

 
 

 
 

 
 
De gemaakte afspraken resulteren in het volgende werkplan: 
 

Leerdoelen Activiteiten Wanneer Door wie 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
  



Bijlage 16.   Checklist van de organisatie 
 

Vraag Antwoord 

Er is een cultuur van veel contact 
 

Ja / Nee 
 

Er is veel (informele) communicatie 
 

Ja / Nee 
 

Er wordt al veel samengewerkt tussen jongeren en volwassenen 
 

Ja / Nee 
 

De open aanpak past bij de organisatie 
 

Ja / Nee 
 

De volwassenen staan open voor meer invloed van jongeren 
 

Ja / Nee 
 

De organisatie durft nieuwe wegen in te slaan 
 

Ja / Nee 
 

Er wordt niet alleen over de jongeren gesproken, maar ook met jongeren 
 

Ja / Nee 
 

Jongeren worden serieus genomen 
 

Ja / Nee 
 

 
 
 
Ruimte voor aantekeningen 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



Bijlage 17.   Test voorkeursstijl situationeel coachen  
 
De test situationeel coachen van NISB geeft je meer inzicht in jouw manier van coachen. In 
de resultaten vind je jouw voorkeur voor de verschillende stijlen van coachen en de 
effectiviteit van de door jouw gekozen stijl. Aan de hand van deze resultaten kun je jouw 
gedrag qua coaching onderzoeken en bekijken wat jouw sterke en zwakke punten daarin 
zijn.  
 
De test bestaat uit een 12-tal situaties waarbij je gevraagd wordt hoe jij als coach met de 
situatie om zou gaan. Uit de vier opties maakt u de in uw ogen beste keuze en zet dan een 
cirkel om die maatregel die het beste je gedrag in de betreffende situatie beschrijft. Omcirkel 
slechts één keuzemogelijkheid. 
 
Situatie 1 
 
De jongeren reageren niet meer op je vriendelijke benadering en je opvallende belangstelling 
voor hun welzijn. Hun welzijn en hun prestaties gaan snel achteruit.  
 
Mogelijke maatregelen 
 

a. Je wijst hen er nadrukkelijk op dat ze volgens vaste procedures te werk moeten gaan 

en dat het noodzakelijk is de opdrachten goed uit te voeren. 

b. Je stelt je beschikbaar voor overleg maar dringt je bemoeienis niet op. 

c. Je praat met de jongeren en stelt daarna vast welke resultaten er bereikt moeten 

worden. 

d. Je bemoeit je er opzettelijk niet mee. 

 
Situatie 2 
 
De prestaties van je team nemen zienderogen toe. Je hebt ervoor gezorgd dat alle 
teamsleden zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden en van de eisen die aan hun 
functioneren gesteld worden.  
 
Mogelijke maatregelen 
 

a. Je gaat vriendschappelijk met het team om, maar zorgt dat alle teamsleden zich 

bewust blijven van hun verantwoordelijkheden en van hun functie-eisen.  

b. Je neemt geen uitgesproken maatregelen.  

c. Je doet wat je kunt om het team het gevoel van belangrijkheid en betrokkenheid te 

geven. 

d. Je benadrukt dat het belangrijk is om opdrachten goed en binnen de daarvoor 

gestelde termijn uit te voeren.  

Situatie 3 
 
De leden van je team zijn niet in staat om zelf een probleem op te lossen. Gewoonlijk bemoei 
je je er niet mee. De prestaties van het team en de onderlinge relaties zijn goed.  
 
Mogelijke maatregelen 

 
a. Je tracht samen met het team het probleem tot een oplossing te brengen. 
b. Je laat het team het zelf oplossen. 



c. Je treedt snel en doortastend op om te corrigeren en bij te sturen. 
d. Je moedigt het team aan om het probleem aan te pakken en je ondersteunt hun    

inspanningen. 

Situatie 4 
 

Je overweegt een ingrijpende verandering. De jongeren hebben altijd uitstekende prestaties 
geleverd. Zij zien de noodzaak van de verandering terdege in.  
 
Mogelijke maatregelen 
 

a. Je laat toe dat het team zich met de uitwerking van de verandering bemoeit, 
maar je geeft niet te veel sturing. 

b. Je kondigt de veranderingen aan en ziet dan nauwlettend toe dat ze worden 
uitgevoerd. 

c. Je staat het team toe zelf te formuleren wat er moet gebeuren. 
d. Je maakt gebruik van de aanbevelingen van het team, maar je stuurt de 

veranderingen zelf. 
 
Situatie 5 
 
De prestaties van je team gaan de laatste maanden steeds achteruit. Het kan de teamleden 
niet schelen of zij de vereiste resultaten wel behalen. Zij moeten er voortdurend aan 
herinnerd worden om hun opdrachten op tijd klaar te krijgen. In het verleden wilde een 
nieuwe omschrijving van taken en verantwoordelijkheden wel eens helpen.  
 
Mogelijke maatregelen 
 

a. Je staat het team toe zelf te formuleren wat er moet gebeuren. 
b. Je gebruikt de aanbevelingen van het team, maar ziet toe dat de gewenste 

resultaten behaald worden. 
c. Je stelt taken en verantwoordelijkheden opnieuw vast en houdt nauwlettend 

toezicht. 
d. Je geeft het team inspraak bij het bepalen van taken en verantwoordelijkheden, 

maar geeft niet te veel sturing. 
 
Situatie 6 
 
Je bent pas begeleider geworden van een efficiënt geleid team. Je voorganger hield de 
touwtjes strak in handen. Je wilt de oorspronkelijke productiviteit handhaven, maar tevens 
beginnen om de werksituatie wat menselijker te maken.  
 
Mogelijke maatregelen 
 

a. Je doet wat je kunt om het team het gevoel van belangrijkheid en betrokkenheid 
te geven. 

b. Je benadrukt dat het belangrijk is om opdrachten goed en binnen de daarvoor 
gestelde termijn uit te voeren. 

c. Je grijpt opzettelijk niet in. 
d. Je betrekt het team bij de besluitvorming maar ziet toe dat de vereiste resultaten 

behaald worden. 
 
 
 
 



Situatie 7 
 
Je overweegt om over te gaan op een voor je team nieuwe structuur. Leden van het team 
hebben suggesties gedaan voor noodzakelijke veranderingen. Het team is productief en 
heeft bewezen te werk te gaan.  
 
Mogelijke maatregelen 
 

a. Je omschrijft de veranderingen en houdt nauwlettend toezicht. 
b. Je werkt met het team samen aan het uitwerken van de veranderingen maar laat 

de uitvoering ervan aan de teamleden over. 
c. Je bent bereid om de veranderingen volgens de aanbevelingen te laten 

plaatsvinden, maar houdt bij de uitvoering zelf de touwtjes in handen. 
d. Je vermijdt botsingen en bemoeit je nergens mee. 

 
Situatie 8 
 
De teamprestaties en de onderlinge verhoudingen zijn goed. Je voelt je een beetje onzeker 
of je het team wel voldoende leiding geeft.  
 
Mogelijke maatregelen 
 

a. Je laat het team begaan. 
b. Je bespreekt de situatie met het team en onderneemt dan de nodige stappen tot 

verandering. 
c. Je neemt maatregelen om het werk van de jongeren in welomschreven banen te 

leiden. 
d. Je bespreekt de situatie met het team en bent daarbij ondersteunend zonder te 

storend te zijn. 
 
Situatie 9 
 
Je bent door de gemeente / directie verantwoordelijk gesteld voor een team dat ver over tijd 
is met het doen van aanbevelingen tot verandering waar men om gevraagd heeft. Het team 
houdt er onduidelijke doelstellingen op na. Vergaderingen worden slecht bezocht en zijn 
langzamerhand in theekransjes ontaard. Toch zijn de benodigde talenten voor hulp in het 
team aanwezig.  
 
Mogelijke maatregelen 
 

a. Je laat het team haar eigen problemen oplossen. 
b. Je maakt gebruik van de aanbevelingen van het team maar ziet toe dat de 

vereiste resultaten behaald worden. 
c. Je stelt de doelen opnieuw vast en houdt nauwlettend toezicht. 
d. Je geeft het team inspraak bij het vaststellen van de doelen maar oefent geen 

pressie uit. 
 
  



Situatie 10 
 
Je hebt onlangs nieuwe normen vastgesteld. De jongeren die gewoonlijk wel in staan zijn om 
verantwoordelijkheid op zich te nemen, reageren daar niet op.  
 
Mogelijke maatregelen 
 

a. Je geeft het team inspraak bij het vaststellen van nieuwe normen maar je neemt niet 
de touwtjes in handen. 

b. Je stelt nieuwe normen vast en houdt nauwlettend toezicht. 
c. Je vermijdt botsingen door geen druk uit te oefenen; je blijft van de situatie af. 
d. Je neemt de aanbevelingen van het team over, maar ziet toe dat de nieuwe normen 

in acht genomen worden. 
 
Situatie 11 
 
Je bent naar een nieuwe positie bevorderd. De vorige begeleider bemoeide zich niet met de 
aangelegenheden van het team. Het team heeft haar werk steeds goed verricht en de 
opdrachten tot bevrediging uitgevoerd. De onderlinge relaties in het team zijn goed.  
 
Mogelijke maatregelen 
 

a. Je neemt maatregelen om het werk van de jongeren in welomschreven banen te 
leiden. 

b. Je betrekt de jongeren bij de besluitvorming en stimuleert goede inbreng. 
c. Je bespreekt met het team haar functioneren in het verleden en onderzoekt of er een 

nieuwe aanpak nodig is. 
d. Je laat het team ook verder met rust. 

 
Situatie 12 
 
Onlangs verkregen informatie wijst er op dat er wat onderlinge moeilijkheden tussen de 
jongeren zijn. Het team heeft een opmerkelijke goede staat van dienst. De teamleden zijn 
met succes opgekomen voor doelen op lange termijn. Ze hebben gedurende het afgelopen 
jaar in harmonie samengewerkt. Allen zijn goed berekend voor hun taak.  
 
Mogelijke maatregelen 
 

a. Je probeert je oplossing met de jongeren uit en onderzoekt of er een nieuwe aanpak 
nodig is. 

b. Je staat de teamleden toe er zelf uit te komen. 
c. Je treedt snel en doortastend op om te corrigeren en bij te sturen. 
d. Je neemt deel aan een probleemoplossend gesprek terwijl je de jongeren 

ondersteunt. 
  



 

2. Bepaling van leiderschapsstijl en stijlvariantie. Welke stijl hanteer je en hoe 
flexibel ben je daarin? 

Situatie Mogelijke maatregelen 

1. A C B D 

2. D A C B 

3. C A D B 

4. B D A C 

5. C B D A 

6. B D A C 

7. A C B D 

8. C B D A 

9. C B D A 

10. B D A C 

11. A C B D 

12. C A D B 

Kwadrant S1 S2 S3 S4 

Score     

 
Omcirkel in bovenstaande kolommen de gekozen maatregelen per situatie en tel het aantal 
cirkeltjes per kolom op. 
  



 

3.  Bepaling van de effectiviteit van leiderschapsstijl(en) 

Situatie Mogelijke maatregelen 

 A B C D 

1. +2 -1 +1 -2 

2. +2 -2 +1 -1 

3. +1 -1 -2 +2 

4. +1 -2 +2 -1 

5. -2 +1 +2 -1 

6. -1 +1 -2 +2 

7. -2 +2 -1 +1 

8. +2 -1 -2 +1 

9. -2 +1 +2 -1 

10. +1 -2 -1 +2 

11. -2 +2 -1 +1 

12. -1 +2 -2 +1 

Subtotaal + + + + 

Totaal    
 
 

 
Omcirkel per situatie het getal in de kolom die bij de gekozen maatregel hoort. Tel de 
getallen per kolom op (rekening houdend met het teken) en schrijf de uitkomst in hokje 
subtotaal. Tel de subtotalen bij elkaar op. 
 
  



Bijlage 18.    Kennismaking met de jongere 
 
Formuleer zelf een aantal interview vragen of kies een aantal vragen uit de onderstaande lijst 
en voer het gesprek met de jongere. Noteer de antwoorden in het onderstaande schema 
 
Schema vraag-antwoord 

Vragen Antwoord 

Algemeen 

Wat is je leeftijd?  

Welke opleiding volg sport je?  

Doe je aan en zo ja welke sport?  

Leefwereld 

Wat doe je op een zonnige dag?  

Wat doe je in je vrije tijd?  

Wat is je favoriete vak op school?  

Wat is je favoriete ....?  

Wat is het mooiste wat je ooit gedaan hebt?  

Wat kijk je op TV? Films? Muziek?  

Wie bewonder je enorm?  

Wanneer voel je je op je best?  

Wat denk je dat je zal doen in een jaar? 5 jaar?  

Wat vind je het best over jezelf?  

Hoe denk je dat je vrienden zou je beschrijven?  

Waar zou je graag naar toe willen gaan op 
vakantie? 

 
 

Als je op vakantie kon gaan,  wie zou je dan 
meenemen? 

 

Wat doe je graag na school?  

Wat wil je doen met je leven?  

Vertel wat over de drie mensen die erg 
belangrijk voor je zijn 

 

 
  



Bijlage 19.   Op zoek naar de motivatie  
 
Voer een gesprek met de jongere en breng de factoren in beeld die de motivatie van de 
jongere belemmeren en bevorderen. Noteer de antwoorden.    
 

Bevorderende factoren (satisfiers) Belemmerende factoren (dissatisfiers) 

 
1. 

 
1. 

 
2. 

 
2. 

 
3. 

 
3. 

 
4. 

 
4. 

 
5. 

 
5. 

 
6. 

 
6. 

 
7. 

 
7. 

 
8. 

 
8. 

 
9. 

 
9. 

 
10. 

 
10. 

 
 
 
Ruimte voor aantekeningen 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



Bijlage 20.   Competentiecheck 
 
In het onderstaande overzicht staan een aantal vragen die je kunnen helpen om het niveau 
van functioneren in kaart te brengen. We hebben per rol een aantal competenties 
beschreven. Door jongeren op deze competenties te beoordelen krijg je een indruk van het 
competentieniveau van de jongere. De ervaringen van jongeren met een regelende taak 
lopen uiteen en het spreekt dan ook voor zich dat een jongere per regelende taak een ander 
niveau kan hebben.  
 

Competentieniveau 1
 

2
 

3
 

4
 

Jongeren als trainer / coach 
    

De jongere durft voor een groep te staan. 
    

De jongere weet hoe hij  een training moeten opbouwen (inleiding-kern-slot). 
    

De jongere kan een lesvoorbereiding maken. 
    

De jongere weet hoe hij tips (techniek/ tactiek) moet geven. 
    

Jongeren als bestuurslid / Beleid 
    

De jongere durft zijn mening te verkondigen tijdens commissievergadering of ALV. 
    

De jongere kan met andere jongeren vergaderen. 
    

De jongere kan een agenda opstellen. 
    

De jongere weet hoe hij een plan kan opstellen.  
    

Jongeren als scheidsrechter     

De jongere kent de spelregels en kan deze toepassen.     

De jongere durft beslissingen te nemen.     

De jongere weet hoe hij moet handelen bij negatief commentaar.     

De jongere kan in de geest van het spel fluiten.     

Jongeren als organisator     

De jongere kan zelfstandig een activiteit voorbereiden, uitvoeren en evalueren.     

De jongere kan met andere jongeren samenwerken.     

De jongere weet hoe ze hun activiteit bekend moeten maken (publiciteit).     

De jongere kan een begroting opstellen.     

 
 
 



Ruimte voor aantekeningen 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Bijlage 21.    Het instructiegesprek (S1) 
 
De coach voert een instructiegesprek met jongeren die aan het begin staan van een 
activiteit of taak. Indien de jongere niet gemotiveerd is of onzeker om er aan te beginnen, 
maar de coach acht dit wel nodig, heeft een instructiegesprek ook het karakter van een 
opdracht. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de jongere zich aan de voorwaarden moet 
houden die het whoZnext-team met elkaar heeft bepaald. In dit gesprek doet de coach niet 
veel aan ondersteuning. Dat geldt ook, als de jongere erg onzeker is. De coach beperkt zich 
ook dan tot instructie van kleine stappen en laat de jongere zo eerst wat aan zelfvertrouwen 
winnen.  
 
Voorbeeld: De jongeren wil een persbericht gaan schrijven, maar heeft geen idee hoe dit aan 
te pakken. Daardoor onderneemt hij geen stappen en komt er geen persbericht. De coach 
moet hier instrueren: hoe ziet een persbericht eruit?  
 
Voorbereiding 
De coach gaat eerst voor zichzelf goed na: 
 

 Wat de taak / activiteit precies inhoudt; 

 Welk resultaat hij en/of de jongere moet bereiken; 

 Welke hulpmiddelen waar aanwezig zijn; 

 Met wie hij moet spreken; 

 Hoe lang de uitvoering kan duren; 

 Wat de betekenis is van de taak / activiteit is voor het whoZnext-team; 

 Welke mogelijkheid er is om de jongere de taak / activiteit te demonstreren; 
 
Het gesprek 
Het geven van instructies bestaat uit de volgende stappen: 
 
Opening: 
1. Doel. 
Geef eerst aan wat de jongere weet en moet doen na dit gesprek / deze instructie. Dit is een 
„samenvatting vooraf‟: “Ik ga je nu een aantal dingen uitleggen. Als ik daarmee klaar ben, 
dan weet je .....” 
 
2. Legitimering.  
Geef kort aan waarom de jongere deze informatie krijgt en waarom hij deze plichten heeft: 
“Ik leg je dit nu uit, omdat .....” 
 
3. Procedure.  
De coach geeft aan wat hij in het gesprek gaat doen: “Eerst zal ik...., dan zal ik..., daarna, ... 
en tenslotte ....” 
 
4. Reactie. 
Vraag de jongere expliciet om een reactie: “Is dit duidelijk? Wil je vooraf nog iets zeggen?” 
 
5. Toetsen. 
Toets eerst wat de jongere al weet, of kan, zijn basiskennis: “Eerst wil ik weten, wat je al 
weet van een persbericht. Welke informatie heb je al opgezocht over een persbericht?” 
 
Kern: 
6. Informeren. 
Geef de informatie / instructies in brokjes, gericht op het gewenste gedrag van de jongere, 
aansluitend op zijn/haar basiskennis. Toets steeds of de jongere het begrijpt en/of zelf kan, 



door om herhalingen te vragen of om de jongere te vragen het zelf te doen. De vraag “heb je 
dit begrepen” is dus onvoldoende. 
 
7. Feedback. 
Geef feedback op leermomenten. Signaleer en benadruk dat de jongere stappen verder 
komt, beloon dit.  
 
8. Herhalen.  
Geef een herhaling indien nodig. 
 
9. Samenvatten.  
Geef een totaaloverzicht aan het eind. 
 
Afsluiting: 
10. Terugkoppeling. 
Terugkoppeling naar het doel zoals tijdens de opening verwoord. Vraag expliciet: “Ik 
verwacht dat je deze informatie onthoudt en je aan de afspraken houdt. Kun je dat, of is daar 
meer voor nodig? Wat?” 
 
11. Afspraken. 
Afspraken over terugkoppeling. Vertel de jongere wanneer er opnieuw een (formeel) gesprek 
is over de afspraken, het zich (niet) houden aan die afspraken en de gevolgen daarvan. 
 
Valkuilen bij het geven van informatie / instructies 

• Geen contact houden, zodat de coach niet ziet waar en wanneer de jongere afhaakt; 

• Beginnen bij wat de coach zelf interessant of belangrijk vindt, in plaats van wat de 

jongere aan informatie nodig heeft om zich goed aan afspraken te houden; 

• Basiskennis van de jongere niet peilen; 

• Jezelf niet voorbereiden (het is voor jou namelijk glashelder); 

• Schoolmeesterstoontje aanslaan; 

• De ander het wiel laten uitvinden. 

  



Bijlage 22.   Het correctiegesprek (S1) 
 
De coach voert een correctiegesprek wanneer de jongere zich niet aan een taak of 
afspraak houdt. Als coach heb je ook een controlerende taak. Als bij controle 
blijkt, dat de jongere zich niet aan de afspraak houdt, moet de coach op een zo 
effectief mogelijke manier ingrijpen. Hij moet de breuk herstellen. Bij een slecht uitgevoerde 
correctie, kan hij de breuk vergroten. Het is daarom van groot belang dat de coach het 
gesprek voert aan de hand van onderstaande stappen, in de aangegeven volgorde. De 
voorbeelden we die in onderstaande tekst geven, horen bij een stevige, strenge correctie. De 
coach zwakt ze af als het gaat om een opdracht of afspraak die de jongere zich in 
samenspraak met de coach heeft gesteld. 
 
1. Voorbereiding 
 
Informatie verzamelen. 
Het moet voor de coach volkomen duidelijk zijn, dat een correctie nodig is. Er mag over deze 
informatie geen enkel misverstand bestaan voordat een correctiegesprek plaatsvindt. Indien 
je als coach bijvoorbeeld zegt „hij was er vandaag niet‟, dan moet de coach ook nagaan, of 
de jongere ook wist waar hij moest zijn en dat hij er vandaag moest zijn. Blijkt dat niet het 
geval, dan is er met de instructie van de jongere iets mis gegaan. Het kan zijn, dat de coach 
er tijdens een gesprek met de jongere zelf achter komt dat de jongere zich niet aan de 
afspraak heeft gehouden. Ook dan moet de correctie pas volgen als de coach echt heeft 
kunnen vaststellen dat het om een afwijking van de regel/afspraak gaat. 
 
Nauwkeurig bepalen welke instructie/correctie je kiest 
De coach stelt liefst vooraf vast welke instructie/correctie vereist is. Het is niet overtuigend 
dat tijdens het gesprek zelf te bedenken. 
 
2. 'Ouverture' 
De coach geeft aan dat er iets nagegaan moet worden, en misschien gecorrigeerd. Hij biedt 
structuur door een agenda/aangeven gespreksvolgorde te noemen: „Ik wil iets met je 
bespreken dat ik heb gehoord van ......, namelijk..... Ik wil eerst nagaan of het klopt. Als het 
klopt, is er een probleem en dan bespreek ik met jou de gevolgen‟. Als de jongere meteen 
ontkent of een excuus heeft: „Ik heb het gehoord en ik kom daar op terug, maar we doen het 
op mijn manier, met mijn volgorde.‟ 
 
1. Norm/procedure/werkwijze stellen: dit is de bedoeling.  
„De afspraak die ik met jou gemaakt heb/de opdracht die ik je heb gegeven was .... „ 
 
2. Afwijking verifiëren 
Klopt het, dat dit niet klopt? Zijn we het daarover eens? „Wat ik heb gehoord/gezien/gelezen 
is echter, dat je........ Dat was niet de afspraak/opdracht, dat ben je met me eens?‟ 
 
3. Belang van de norm aangeven / onderstrepen 
 „De afspraak/opdracht heb ik niet zo maar gegeven. Er zit een reden achter, die herhaal ik 
hier nog eens:.....‟ 
 
4. Aangeven dat afwijking niet acceptabel is.  
„Je hebt je niet aan de afspraak/opdracht gehouden en dat accepteer ik niet.‟ „ Ik spreek met 
jou iets af en jij doet het niet. Dat kan ik niet laten lopen‟. Sommige afwijkingen van de 
afspraak/opdracht zijn ernstiger van aard. De coach moet deze meteen melden bij politie 
en/of andere betrokken instanties. De coach zegt dat op dit moment. 
 
 
 



5. Gewenste gedragsverandering (en eventueel: gevolgen) aangeven.  
„Ik wil daarom dat, je het volgende doet:....‟ De coach herhaalt hier de stappen bij een 
instructie. 
 
6. Oorzaken/achtergronden/oplossingen met de jongere nagaan.  
De coach doet dit dus pas, als de nieuwe afspraak (punt 7) al gemaakt is. Het kader moet 
eerst weer vastliggen, voor er daarbinnen ruimte is voor discussie. De coach kan ook 
overwegen hier helemaal niet over te praten. Hij geeft de jongere gewoon een nieuwe 
opdracht en laat het daarbij, met als ondertoon: „Laat jij het eerst maar zien, dan praten we 
wel verder‟. Dit is een riskante manier van werken, omdat de coach daarmee aangeeft dat 
zijn ondersteuning afhangt van de wil van de jongere om zich aan de afspraak te houden. De 
coach maakt zich daarmee – paradoxaal genoeg - afhankelijk van de jongere. Het heeft 
daarom de voorkeur dat de coach met de jongere nagaat waarom de afspraak/opdracht mis 
is gelopen. Hierbij kan de coach motiverende gespreksvoering toepassen  
 
7. Afsluiten door vertrouwen in de toekomst uit te spreken.  
Bij een correctiegesprek biedt de coach weinig ondersteuning. Deze afsluiting is wél een 
ondersteuning. Het vertrouwen dat de coach uitspreekt, moet wel op feiten zijn gebaseerd. 
Een opmerking als „Ik weet dat je het kunt‟, is zinloos als de coach niet kan aangeven 
waarom hij dat weet. Tenslotte: Niet elke coach die een correctiegesprek moet voeren, vindt 
dat gemakkelijk. Sommigen vermijden dit liever al is het toch aan te bevelen geschilpunten te 
bespreken, omdat:  

1. zo de posities van de partijen worden gevormd;  

2. jongere en coach  dan weten wat ze aan elkaar hebben;  

3. discussie bijdraagt aan betrokkenheid en participatie van de jongere en  

4. omdat het een stap kan zijn naar persoonlijk gezag.  

 
Wanneer meningsverschillen niet worden besproken dan blijven ze ondergronds 
voortbestaan. De jongere lijkt in te stemmen maar het betreft een tijdelijke, oppervlakkige of 
vage instemming. Met het vierde punt (persoonlijk gezag) wordt bedoeld: Een 
correctiegesprek is ook een middel voor de coach om zich als normatief rolmodel te 
presenteren. 
  



 

Bijlage 23.   Het overtuigingsgesprek (S3) 
 
De volgende stappen zijn vereist om jongeren te begeleiden die hun taak/opdracht enigszins 
beheersen, daartoe redelijk gemotiveerd en enigszins zeker van zichzelf zijn.  
 
Voorbeeld: de jongere heeft een kleine activiteit voorbereid voor de andere whoZnext-leden. 
Hij heeft er zin in, maar is er ook onzeker over. Gaat het allemaal lukken? De coach moet 
hier overtuigen. 
 
1. De coach stelt eerst het kader. 
Hij geeft (opnieuw) duidelijk aan wat de taak/opdracht is en wat er moet gebeuren. Hij geeft 
ook aan waarom hiervoor is gekozen en vraagt de jongere dit (nogmaals) te bevestigen. Dit 
is nodig, omdat de jongere bij een meer „open‟ start, („hoe staat het er mee?‟), de 
gelegenheid krijgt aangeboden te klagen, zich terug te trekken, excuses naar voren te 
brengen, et cetera. 
 
2. De coach laat de jongere daarna binnen het kader eventueel stoom afblazen.  
Als er problemen/weerstanden naar voren komen, neemt hij die serieus.  

a. Niet bagatelliseren (valt wel mee). Het valt namelijk niet mee; 

b. Niet ontkennen (dat mag geen punt zijn) Het is namelijk wel een punt; 

c. Maar: het kader ligt vast. 

 
3. Aanpak: Een combinatie van instructie en ondersteuning. 

a. Vragen en doorvragen. Discussie over de taak/ opdracht zelf vermijden. Het staat 

namelijk vast. De coach herhaalt desnoods de verwachtingen. 

b. Luisteren en samenvatten. 

c. Vaststellen van het kernprobleem (of kernproblemen). De coach probeert na te gaan 

welke instructies of ondersteuning vereist zijn om de jongere verder te helpen. Ideeën 

die hij hierover heeft, verifieert hij eerst bij de jongere. 

d. De coach zoekt samen met de jongere naar oplossingen. 

e. De coach biedt ondersteuning aan: „Wat heb je hier voor nodig en hoe kan ik je 

daarbij helpen? 

 
4. Spreek vertrouwen uit. 
De afsluitende opmerking bij het correctiegesprek is ook van toepassing op het 
overtuigingsgesprek. 
  



Bijlage 24.   Het helpend gesprek  
 
Een uitspraak van Marijke Lingsma is dat een coach lui moet zijn. Het is dan ook de kunst 
om een jongere zoveel mogelijk zelfstandig zijn problemen te laten ontdekken en zelf de 
mogelijke oplossingen te laten onderzoeken (participatiemodel). De rol van de coach is om 
de ander aan het denken te zetten over zijn of haar eigen handelen als whoZnexter. Het is 
dus bij voorkeur niet “U vraagt, wij draaien”. In zo‟n diagnose-receptmodel is de coach 
degene die actief is en lost het probleem op. Een probleem kan van praktische of emotionele 
aard zijn. Hieronder geven we een beschrijving van hoe een helpend gesprek kan verlopen.  
 
Het verloop van een helpend gesprek 
 

PROBLEEM/LEERVRAAG STELLEN 

Wat is het probleem? 
Van het probleem naar jouw probleem -> wat is jouw probleem? 
Waarom vind jij het lastig? Waarom kom jij er niet uit? Waarom heb jij geen tijd? 
Waarom heb jij geen zin? Waarom heb jij een probleem met die teamgenoot? De coach 
benadrukt: Wat jouw (aandeel in het) probleem is, kun jij ook oplossen. 
 

Uitwaaieren breed onderzoek 
 
 
 
Diagnose 
 
 

Doorvragen naar bepaald punt 
 

 

OVEREENSTEMMING OVER DE LEERVRAAG/HET PROBLEEM 

De coach overlegt met de jongere over de vraag: Welke opties heb je om jouw 
probleem op te lossen? 

Wat zijn de mogelijkheden? 
 
 
 
Oplossingen 
 
 

Dit is nu de oplossing 
 

OVEREENSTEMMING OVER DE LEERVRAAG/HET PROBLEEM 

De coach laat de jongere kiezen: „Welke oplossing kies je?‟ 
Verschillende aanpakken 

 Voor- en nadelen 
 
 
Implementatie 
 
 

Keuze voor de aanpak 
 

OVEREENSTEMMING OVER DE LEERVRAAG/HET PROBLEEM 

Eventueel afspraak om erop terug te komen.  
 



  
 
Bijlage 25.   Delegeren (S4) 
 
Delegeren is mogelijk wanneer de jongere een taak of activiteit helemaal beheerst en 
hiervoor voldoende motivatie en zelfvertrouwen heeft. Delegeren betekent echter niet dat de 
coach geen zicht meer houdt op het functioneren van de jongere op dat gebied. Ook 
delegeren is een vorm van leiding geven. Er is nog steeds een kader waarbinnen de jongere 
(zelfstandig) functioneert. 
 
Voorbeeld 
De jongere organiseert zelfstandig een activiteit in de buurt. Als coach heb je samen met 
hem de afgelopen maanden samen met hem hard gewerkt aan dit doel. De coach heeft hier 
als begeleider geen taak meer. Het doel is behaald, of er is geen enkele twijfel dat de 
jongere ook de laatste stappen gaat zetten. Bemoeienis is niet nodig, de jongere weet de 
weg als er toch iets mocht voorvallen. Als coach ben je echter wel eindverantwoordelijk en 
ook voor de veiligheid. Dat kader is er nog wel. 
 
De 7 stappen bij het delegeren 
 

1. De coach maakt de jongere duidelijk dàt hij delegeert.  
Hij markeert dit moment (en benoemt het uiteraard als een stap voorwaarts. Delegeren is 
een beloning voor de jongere!). Ik ga dit aan jou overlaten. 
 

2. Welke taak/wat moet de jongere bereiken?  
De coach herhaalt hier nog eens wat de oorspronkelijk taak/doelstelling was, die hij aan de 
jongere delegeert. Dit zijn nu de voorwaarden waaronder hij delegeert: „Ik hoef hier verder 
als begeleider geen aandacht aan te besteden, als je op de volgende weg voortgaat: ...... „ 
 

3. Waarom dit moment?  
De coach benadrukt de competentie van de jongere. „Je kunt het en je bent ook 
gemotiveerd.‟ 
 

4. Welke verantwoordelijkheden krijgt de jongere?  
De coach noemt hier exact, wat de jongere voortaan zelf kan besluiten, ondernemen, of het 
betreffende gebied. „Ik hoef niet meer een heel draaiboek van de activiteit te zien. Ik vertrouw 
daar nu op. Ik zal ook niet meer nagaan of je alle spullen weer netjes in het voorraad hok 
neerlegt. Dat laatste is een hele opluchting, dat mag je best weten‟. 
 

5. Geef de beperkingen aan.  
„Ik weet dat de deelnemers aan de activiteit soms aardig boos op elkaar kunnen worden. Er 
zijn al een paar voorvallen, die we hebben besproken. Je weet hoe je het moet aanpakken. 
Maar hier blijf ik nog wel een blik op houden. Ik blijf dit wel ter sprake brengen.  
 

6. Regel de terugkoppeling over de voortgang/vooruitgang. 
Er moet ruimte voor coaching blijven! „Als er iets is: je weet me te vinden. En zoals ik al zei, 
ik kom er zelf over een tijd ook op terug‟. 
 

7. De coach vertelt anderen wat hij aan de jongere gedelegeerd heeft.  
„Ik wil voorkomen dat er misverstanden ontstaan. Ik vertel dus ook aan de andere teamleden 
wat ik net met je heb afgesproken.‟ 
 
  



Bijlage 26.   Fasen in teamontwikkeling naar gedrag van jongeren 
 

Fase  Kenmerken Gedrag jongeren 
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 – Bundel losse individuen 
– Zoeken veiligheid en 

zekerheid 
– Weinig hechting 
– Grote afhankelijkheid van 

coach 
 

– Doen wat er verwacht wordt 
– Zich afwachtend opstellen 
– Intentieafspraken maken i.p.v. feitelijke 

afspraken 
– Afspraken niet nakomen 
– Niet luisteren 
– Door elkaar heen praten 
– Praten in termen van „moeten‟ 
– Eigen machteloosheid benadrukken 
– Feedback als bedreigend ervaren 
– Geen eigen verantwoordelijkheid nemen 
– Gewoonterecht opeisen 
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– Subgroepsvorming 
– Teamleden zoeken invloed 
– Willen eigen stukje invloed 

veroveren 
– Meebepalen wat de grenzen 

van ieders invloed zijn 
– Verschillen en 

tegenstellingen komen op 
tafel 

– Opposant gedrag naar leider 
– Meer groepsgedrag, want 

binding, afstemming en 
conflict 

– Groep gaat krachten 
ontwikkelen 

– Onvoorspelbaarheid 
 

– Wijzen naar elkaar, niet alleen naar jou als 
coach 

– Beconcurreren elkaar 
– Luisteren beter naar elkaar 
– Proberen af te stemmen over de taak 
– Beginnende conflicten 
– Leren elkaar feedback geven 
– Zijn in principe leergierig 
– Overaccentuering onafhankelijkheid 
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– De groepsnormen komen tot 
stand 

– Team wil tot een soort 
„contract‟ komen 

– De sociale controle is groot 
– Risico van „wij‟-„zij‟ denken 
 

– Zijn trots op zichzelf 
– Leren van elkaar 
– Nemen verantwoordelijkheid  
– Geven elkaar feedback 
– Werken samen op basis van gelijkheid en 

competentie, niet op basis van status 
– Ontwikkelingsgericht i.p.v. 

beoordelingsgericht 
– Vangen verschillen tussen leden intern op 
– Richten zich op betekenisvol werk 
– Verzinnen nieuwe regelmogelijkheden 
– Zijn creatief 
– Tonen initiatief 
– Bereiden bijeenkomsten voor 
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 – Team komt toe aan presteren 

– Samenwerken gaat „vanzelf‟ 
– Van tijd tot tijd is reflectie op 

zijn plaats 
– is er nog veiligheid, zijn de 

normen nog juist? 
– Risico van verstarring 
– Relaties met omgeving 

ontstaan 
– Staat open voor ideeën van 

nieuwkomers 
 

– Blijven openstaan voor verbeteringen 
– Helicopterview 
– Werken team overstijgend 
– Werken met gedelegeerde bevoegdheden 
– Kunnen onafhankelijk en interafhankelijk 

optreden 
– Gaan strategisch om met verwachtingen 
– Gaan uit van onderling vertrouwen 
– Gaan direct en zakelijk met emoties om 
– Ondersteunen anderen 
– Realiseren uitdagende doelen in functie van 

geheel 
– Bereiden teambijeenkomsten voor 
 

 

 
 
 
  



Bijlage 27.    Fasen in teamontwikkeling naar rol van de coach 
 

Fase  Kenmerken Gedrag jongeren Rol coach 

M
1
 

– Bundel losse individuen 
– Zoeken veiligheid en 

zekerheid 
– Weinig hechting 
– Grote afhankelijkheid van 

coach 
 

– Doen wat er 
verwacht wordt 

– Zich afwachtend 
opstellen 

– Intentieafspraken 
maken i.p.v. 
feitelijke afspraken 

– Afspraken niet 
nakomen 

– Niet luisteren 
– Door elkaar heen 

praten 
– Praten in termen 

van „moeten‟ 
– Eigen 

machteloosheid 
benadrukken 

– Feedback als 
bedreigend ervaren 

– Geen eigen 
verantwoordelijkheid 
nemen 

– Gewoonterecht 
opeisen 

– Coach heeft 
belangrijke rol op alle 
gebieden: inhoud, 
procedure, 
proces/interactie 

– Binding creëren 
– Verhelderen van 

team taak 
– Helderheid over: wat 

is gewenst, waar 
gaan we naartoe? 

– Helderheid over 
structuur en 
procedures 

– Nodig zijn uitspraken 
over het „ willen‟  

– Daarvoor start 
middels verheldering 
taak en bedoeling 

– Open gesprekken 
arrangeren en 
faciliteren 



M
2
 

– Subgroepsvorming 
– Teamleden zoeken 

invloed 
– Willen eigen stukje 

invloed veroveren 
– Meebepalen wat de 

grenzen van ieders 
invloed zijn 

– Verschillen en 
tegenstellingen komen op 
tafel 

– Opposant gedrag naar 
leider 

– Meer groepsgedrag, want 
binding, afstemming en 
conflict 

– Groep gaat krachten 
ontwikkelen 

– Onvoorspelbaarheid 
 

– Wijzen naar elkaar, 
niet alleen naar jou 
als coach 

– Beconcurreren 
elkaar 

– Luisteren beter 
naar elkaar 

– Proberen af te 
stemmen over de 
taak 

– Beginnende 
conflicten 

– Leren elkaar 
feedback geven 

– Zijn in principe 
leergierig 

– Overaccentueren 
onafhankelijkheid 

 

– Doorgaan met 
verhogen 
inhoudelijke 
bekwaamheid 

– Bewust maken van 
werkprocessen en 
procedures 

– Bewustmaken en 
ruimte voor 
onderlinge interactie 

– Niet bang zijn voor 
conflicten of 
tegenstellingen 

– Expliciet vragen naar 
verschil in 
standpunten 

– Vragen naar 
duidelijke motieven 
en argumenten 

– Aandacht besteden 
aan verschillende 
bevoegdheden van 
leden en leider 

– Groep heeft nog 
steeds coaching 
nodig! 

– Valkuil: met je 
managerspet happen 
op het appel van de 
groep 

 



M
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– De groepsnormen komen 
tot stand 

– Team wil tot een soort 
„contract‟ komen 

– De sociale controle is 
groot 

– Risico van „wij‟-„zij‟ 
denken 

 

– Zijn trots op zichzelf 
– Leren van elkaar 
– Nemen 

verantwoordelijkheid  
– Geven elkaar 

feedback 
– Werken samen op 

basis van gelijkheid 
en competentie, niet 
op basis van status 

– Ontwikkelingsgericht 
i.p.v. 
beoordelingsgericht 

– Vangen verschillen 
tussen leden intern 
op 

– Richten zich op 
betekenisvol werk 

– Verzinnen nieuwe 
regelmogelijkheden 

– Zijn creatief 
– Tonen initiatief 
– Bereiden 

bijeenkomsten voor 
 

– Team draagt zorg 
voor inhoud, 
procedure en 
proces/interactie 

– Team komt zelf met 
thema‟s en 
coachvraagstellingen  

– Teamcoach let met 
name op de 
interactie: 

– bv. spreken ze elkaar 
aan; 

– Teamcoach blijft 
denkvermogen 
prikkelen 

– Aandachtspunt voor 
team is buiten kaders 
blijven denken 

– Valkuil voor coach is 
teveel inhoudelijke 
bemoeienis 

– Gevaar hiervan: team 
valt terug naar M2 
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– Team komt toe aan 
presteren 

– Samenwerken gaat 
„vanzelf‟ 

– Van tijd tot tijd is reflectie 
op zijn plaats 

– is er nog veiligheid, zijn de 
normen nog juist? 

– Risico van verstarring 
– Relaties met omgeving 

ontstaan 
– Staat open voor ideeën 

van nieuwkomers 
 

– Blijven openstaan 
voor verbeteringen 

– Helicopterview 
– Werken 

teamoverstijgend 
– Werken met 

gedelegeerde 
bevoegdheden 

– Kunnen 
onafhankelijk en 
interafhankelijk 
optreden 

– Gaan strategisch 
om met 
verwachtingen 

– Gaan uit van 
onderling 
vertrouwen 

– Gaan direct en 
zakelijk met emoties 
om 

– Ondersteunen 
anderen 

– Realiseren 
uitdagende doelen 
in functie van 
geheel 

– Bereiden 
teambijeenkomsten 
voor 

 

– Richt zich opvallend 
genoeg op zowel 
inhoud als 
proces/interactie 

– Volgt de coachvraag 
van het team 

– Komt ongevraagd 
met nieuwe kaders 
om denkpatronen te 
prikkelen 

– Stimuleert 
experimenten om 
verstarring te 
voorkomen 

– Zorgt voor wisseling 
van rollen door 
personen 

– Werkt eventueel met 
personal 
coaches/sparringpart
ners voor teamleden 

– Richt zich op 
teamdoelstellingen 
en gemaakte 
afspraken 

 

 
  



Bijlage 28.   Werken aan sociale- communicatieve vaardigheden 
Als je aan een whoZnext-team denkt dan denk je aan groep jongeren die samenwerkt aan 
het realiseren van een bepaalde activiteit. Succesvol samenwerken vereist sociaal-
communicatieve vaardigheden. Vooral als het team meer en meer zelfstandig regelende 
taken gaat oppakken dan vergt dit meer van hun vaardigheden. Hieronder geven we een lijst 
van concrete vaardigheden die wij zien als voorwaarde voor samenwerking binnen een 
whoZnext-team. 
 
Samenwerkingsvaardigheden 
 

Voorbeelden Check 

Actief kunnen luisteren 
 

Op je beurt kunnen wachten 
 

“Dank je wel” kunnen zeggen 
 

Door kunnen vragen 
 

Complimenten kunnen maken 
 

Elkaar aan kunnen moedigen 
 

Gericht hulp kunnen vragen 
 

Het oneens kunnen zijn met het idee i.p.v. met persoon 
 

Conclusies kunnen trekken 
 

Hulp kunnen verlenen 
 

…….  
 

 
 
  



Bijlage 29.   Conflicten binnen teams. Hoe los je ze op? 
 
Als een besluit of actie van wie dan ook niet geaccepteerd wordt, kan er een conflict 
ontstaan. Er kunnen belangenverschillen zijn of persoonlijke problemen tussen de jongeren. 
Bij een conflict zijn er drie benaderingen: vechten, samenwerken of onderhandelen. Als 
coach heb je het vaakst te maken met de laatste twee oplossingen. Hoe los je een conflict op 
via bemiddeling? 
 

1. Voer eerst gesprekken met beide partijen zonder zelf een oordeel uit te spreken en 
verzamel informatie over de werkelijke oorzaak. Met andere woorden: je analyseert 
het probleem. 

2. Zorg er voor dat beide partijen met je aan de tafel komen zitten voor een gesprek en 
vertel ze je bevindingen. Beide partijen mogen reageren op wat je zegt. Je benoemt 
de belangrijkste oorzaken van het conflict en geeft aan dat het conflict moet worden 
opgelost. 

3. Zoek samen met de partijen naar een oplossing door open vragen te stellen: "Hoe 
kunnen we dit uit de wereld helpen?" 

4. Als coach kan je een oplossing kiezen. Je maakt samen met beide partijen een 
actieplan en maakt afspraken over de opvolging. 

5. Nadat het plan is uitgevoerd, evalueer je de gekozen oplossing. Is alles daadwerkelijk 
opgelost? 

  



Bijlage 30.   Omgaan met lastige teamleden/ Beïnvloeden van gedrag in groepen 
Sommige groepsleden gedragen zich op een manier die schadelijk kan zijn voor de 
communicatie in de groep. Voorbeelden van negatief of improductief gedrag zijn: 
 
• Agressie: anderen kleineren, of beschuldigen. 
• Blokkeren van de voortgang van de groepscommunicatie: hardnekkig door 

argumenteren op een onbelangrijk punt, uitweiden over details, iets direct afwijzen 
zonder te willen luisteren naar argumenten. 

• Egotrippen: ontboezemingen doen van persoonlijke aard die niets met het groepsdoel 
van doen hebben en zo de groep als klankbord gebruiken voor jezelf. 

• Rivaliteit: anderen overtroeven, punten scoren, tegenargumenten noemen bij een goed 
voorstel van een ander. 

• Terugtrekken: door je gedrag laat je zien dat je niet echt deelneemt. Naar buiten kijken, 
je ogen gesloten houden, poppetjes tekenen, met anderen fluisteren over onderwerpen 
die niet relevant zijn. 

 
Al deze gedragingen zijn gekeerd tegen het groepsproces. Je kunt dan het beste op een 
manier reageren die de ander aanmoedigt om weer een positieve bijdrage te leveren. 
 

Belemmerend 
gedrag 

Gespreksvoorbeeld Commentaar 

Het groepslid Antwoord 
groepsleider 

Agressief 
aanvallend 

„Wat is dit hier voor 
een stelletje 
passieve kleuters!‟ 

„Je noemt ons een 
stelletje passieve 
kleuters. Ik voel me 
daardoor beledigd. 
Het zou helpen als 
je daarmee stopt en 
in plaats daarvan 
haalbare acties 
noemt. Ik wil die ook 
van de anderen 
horen. Als we al 
onze ideeën hebben 
geïnventariseerd 
maken we samen 
een keuze. Oké? 

De regels voor 
feedback geven worden 
toegepast. Het voorstel 
aan de aanvaller wordt 
verbreed naar de groep 
met een appel op 
samenwerking. 

Hardnekkig door 
argumenteren op 
een bepaald detail 
of niet willen 
luisteren naar 
argumenten 

Nee, het gaat erom 
dat de site te weinig 
fotomateriaal laat 
zien. We moeten 
meer foto‟s… 

Een ogenblik, 
Jeroen. Je wilt meer 
fotomateriaal op de 
site. Ik noteer dat 
als punt. Ik wil nu 
van anderen 
ook horen wat hun 
mening is. 
Misschien heb jezelf 
ook nog meer 
ideeën, dan nemen 
we die ook mee. 
Samen trekken we 
dan de conclusies 
op basis van alles 
wat is ingebracht. 
Chris, wat denk jij 
van de site? 

De groepsleider maakt 
een korte samenvatting 
en parkeert het punt 
van de inbrenger. 
Vervolgens doet de 
gespreksleider een 
voorstel dat alle 
groepsleden, inclusief 
de inbrenger, er weer 
bij betrekt. 



Egotrippen Nou, ik ben toch blij 
met die nieuwe 
website van 
whoZnext. Als je 
ziet hoe mooi dat 
deze is 
vormgegeven. Ik 
ben zelf aardig 
actief op internet en 
heb een eigen blog. 
Ja, deze jongen… 

Kees, even 
wachten, ik hoor dat 
je blij bent met de 
website. Over je 
ervaringen als 
blogger hoor ik 
graag straks na de 
vergadering meer. Ik 
wil het nu vooral 
hebben over de 
wijze waarop we de 
website kunnen 
gaan promoten. Wat 
denk je daarvan? 

De groepsleider 
onderbreekt de 
inbrenger met een 
samenvatting. Hij 
diskwalificeert de 
inbreng niet, maar 
verwijst die naar een 
ander moment. Hij 
brengt het eigenlijke 
onderwerp weer onder 
de aandacht van de 
inbrenger en stelt een 
doorvraag. 

Rivaliteit: anderen 
overtroeven, 
punten scoren, 
tegenargumenten 
noemen bij een 
goed 
voorstel van een 
ander. 

Ja hoor, Jan heeft 
weer een ideetje… 
We weten allemaal 
wel dat dit niet lukt! 
Mijn idee is 
gewoon beter! 

Oké Simon, je ziet 
minpunten aan het 
idee van Ahmed. Ik 
heb ze 
opgeschreven. Nu 
wil ik graag van jullie 
allemaal horen wat 
er de positieve 
kanten aan zijn. Na 
afloop maken we 
dan samen de 
balans op. 

De gespreksleider 
parkeert de 
tegenargumenten van 
de inbrenger door die 
op te schrijven en opent 
het gesprek naar de 
andere deelnemers, nu 
gericht op argumenten 
voor. Hij doet een 
samenwerkingsvoorstel. 

Terugtrekken Merel zit al een hele 
tijd de o‟s op de 
vergaderagenda in 
te kleuren en lijkt 
niet bij het gesprek 
betrokken te zijn. 

„Merel, ik zie je de 
hele tijd de o‟s op je 
vel inkleuren en je 
zegt niets. Het geeft 
me de indruk dat je 
er niet bij betrokken 
bent. Klopt dat? Ik 
weet ook niet 
precies wat wijs is in 
deze zaak. Dus ik 
ben erg geholpen 
als we ook jouw 
mening over dit 
onderwerp horen, 
zodat we samen alle 
ingebrachte punten 
op een rijtje kunnen 
zetten voor de 
beslissing. 

De gespreksleider geeft 
feedback volgens de 
regels. De 
gespreksleider doet een 
beroep op de hulp van 
het groepslid. 

 
 
  



Bijlage 31.    Taak oriëntatie test 
 
Van welke taken gaat je hart sneller kloppen? Wordt je enthousiast als je met geld kunt 
omgaan? Veel kunt communiceren? Of ben je iemand die zich vooral met de 
organisatorische kant van het evenement wil bezighouden. Om je te helpen bij je keuze 
hebben we een test ontwikkeld. Omcirkel het cijfer van jou keuze en tel de aantallen op. Het 
onderdeel met de meeste punten is de taak die het beste bij jou past. 
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A. Organiseren 

1. Ik vind het leuk om (sport)activiteiten te organiseren. 1 3 5 

2. Ik ben een echte regelaar. 1 3 5 

3. Ik ben bereid om letterlijk de handen uit de mouwen te steken. 1 3 5 

Totaal aantal punten    

 

B. Promotie     

1. Ik vind het leuk om met anderen te communiceren. 1 3 5 

2. Ik zie het als een uitdaging om zoveel mogelijk deelnemers en 
publiek te werven. 

1 3 5 

3. Ik heb een vlotte babbel en raak niet in paniek voor een camera. 1 3 5 

Totaal aantal punten    

 

C. Financiën    

1. Ik vind het leuk om met geld bezig te zijn. 1 3 5 

2. Ik zie het als een uitdaging om zoveel mogelijk sponsorgeld te 
regelen. 

1 3 5 

3. Ik kan goed rekenen. 1 3 5 

Totaal aantal punten    
 
 
  



Bijlage 32.  Lesgeven in je eigen sport: voorbereiding 
 

Datum:  

Activiteit:  

Onderdeel:  

Naam van trainer(s):  

Klas:  

De instructie moet voldoen aan: 
- Goede voorbereiding 
- Nemen van initiatieven 
- Gebruik van juiste hoeveelheid materiaal 
- strakke organisatie: zet de leerlingen op de juiste plaats 
- Voordoen van de bewegingsopdrachten (plaatje, praatje) 
- Variatie in de bewegingsopdrachten 

Bewegingsopdrachten Tekeningen / Organisatie Aanwijzingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 



Bijlage 33.   Scheidsrechterformulier 
 
Opdracht: 
 
Noteer hieronder de gemaakte spelregelafspraken. Denk daarbij aan:  
• Geoefendheid van de spelers (school en/of officiële regels); 
• Veiligheid (hanteren van materiaal en gebruik veld); 
• Veldinrichting (lijnen in/uit, schietlijnen, doelen); 
• Spelers (aantal spelers, functie van de spelers, wisselregel); 
• Hervattingen (plaats, wanneer, hoe); 
• Fair play (omgaan met tegenstander, omgaan met scheidsrechter); 
• Straffen (preventief, na overtreding); 
• Signalen (fluiten, armen); 
• Tijdsduur (wissel van veld, duur time-out); 
• Volgen van spel (positie scheidsrechter(s). 



 

Bijlage 34.   Toernooi-organisatieformulier 
 
Opdracht: 
 
Noteer hieronder de toernooi-afspraken. Denk daarbij aan:  
• Doelgroep; 
• Bedoeling van het toernooi; 
• Toernooivorm; 
• Veiligheid (materiaal en gebruik veld); 
• Veldinrichting (lijnen in/uit, schietlijnen, doelen); 
• Spelers (aantal spelers, functie van de spelers, wisselregel); 
• Fair play (omgaan met tegenstander, omgaan met scheidsrechter); 
• Spelregels; 
• Straffen (preventief, na overtreding); 
• Verwerking uitslagen; 
• Afsluiting toernooi; 
• Toernooischema 
• Taakverdeling. 



 

Bijlage 35.  Coachformulier 
 
Opdracht: 
 
Noteer hieronder de voorbereiding op het coachen. Denk daarbij aan:  
• Doelgroep; 
• Bedoeling van het toernooi; 
• Spelers (aantal spelers, functie van de spelers, hoe te wisselen); 
• Fair play (sportiviteit, omgaan met tegenstander, omgaan met scheidsrechter); 
• Omgaan met spelregels; 
• Disciplinair straffen (preventief, na overtreding); 
• Tactiek (opstelling, aanvallend, verdedigend); 
• Coachen (voor- en nabespreking, time-out, tijdens de wedstrijd, tijdens de rust); 
• Stimuleren (positief coachen). 
  



 

Bijlage 36.  Zelfevaluatie ‘lesgeven in je eigen sport’ 
 
Alle antwoorden moeten worden uitgelegd (ja en nee antwoorden tellen niet) 
 

Datum:  

Naam:  

Doelgroep:  

Activiteit:  
 
Voorbereiding 

1. Waarom heb je voor deze activiteit gekozen? 

 
 
 

2. Hoe heb jij je voorbereid op jouw rol van instructeur? 

 
 
 

3. Welke informatiebronnen heb je gebruikt? 

 
 
 

 
 
Uitvoering 

5. Hoe verliep de instructie? (materiaal, organisatie, uitleg, variatie) 

 
 
 

6. Hoe vond je het om voor een groep te staan? 

 
 
 

7. Wat vond je van de deelnemers? 

 
 
 

8. Met wie heb je samengewerkt en hoe is dat verlopen? 

 
 
 

9. Wat zou je volgende keer anders doen? 

 
 
 

10. Wat heb je ervan geleerd? 

 
 
 
 
 
 



 

 
11. Zou je het leuk vinden om een instructietaak uit te voeren bij een sportvereniging of – 
instelling (denk aan vrijwilligerswerk)? 

 
 
 

12. Geef jezelf een beoordeling: onvoldoende / voldoende / goed en leg uit waarom je dat 
vindt. 

 
 
 

 
 
  



 

Bijlage 37.  Zelfevaluatie ‘scheidsrechteren’ 
 
Alle antwoorden moeten worden uitgelegd (ja en nee antwoorden tellen niet) 
 

Datum:  

Naam:  

Doelgroep:  

Activiteit:  
 
 
Voorbereiding 

1. Waarom heb je voor deze activiteit gekozen? 

 
 
 

2. Hoe ben je tot de keuze van de doelgroep gekomen? 

 
 
 

3. Hoe heb jij je voorbereid op jouw rol van scheidsrechter? 

 
 
 

4. Welke informatiebronnen heb je gebruikt? 

 
 
 

 
 
Uitvoering 

5. Hoe verliep het scheidrechteren? 

 
 
 

6. Wat vond je van de deelnemers? 

 
 
 

7. Met wie heb je samengewerkt en hoe is dat verlopen? 

 
 
 

8. Wat zou je volgende keer anders doen? 

 
 
 

9. Wat heb je ervan geleerd? 

 
 
 

 



 

 
11. Zou je het leuk vinden om de scheidsrechterstaak uit te voeren bij een sportvereniging of  –
instelling (denk aan vrijwilligerswerk)? 

 
 
 

12. Geef jezelf een beoordeling: onvoldoende / voldoende / goed en leg uit waarom je dat 
vindt. 

 
 
 

 
  



 

Bijlage 38.  Zelfevaluatie ‘toernooiorganisatie’ 
 
Alle antwoorden moeten worden uitgelegd (ja en nee antwoorden tellen niet) 
 

Datum:  

Naam:  

Doelgroep:  

Activiteit:  
 
Voorbereiding 

1. Waarom heb je voor deze rol gekozen? 

 
 
 

2. Hoe ben je tot de keuze van de doelgroep gekomen? 

 
 
 

3. Hoe heb jij je voorbereid op jouw rol van toernooi-organisator? 

 
 
 

4. Welke informatiebronnen heb je gebruikt? 

 
 
 

 
Uitvoering 
 

5. Hoe verliep het toernooi? (materiaal, organisatie, uitleg) 

 
 
 

6. Hoe vond je het om voor een groep te staan? 

 
 
 

7. Wat vond je van de deelnemers? 

 
 
 

8. Met wie heb je samengewerkt en hoe is dat verlopen? 

 
 
 

9. Wat zou je volgende keer anders doen? 

 
 
 
 
 
 



 

 
10. Wat heb je ervan geleerd? 

 
 
 

11. Zou je het leuk vinden om een toernooi te organiseren bij een sportvereniging of  –instelling 
(denk aan vrijwilligerswerk)? 

 
 
 

12. Geef jezelf een beoordeling: onvoldoende / voldoende / goed en leg uit waarom je dat 
vindt. 

 
 
 



 

Bijlage 39.  Zelfevaluatie ‘coaching’ 
 
Alle antwoorden moeten worden uitgelegd (ja en nee antwoorden tellen niet) 
 

Datum:  

Naam:  

Doelgroep:  

Activiteit:  
 
 
Voorbereiding 

1. Waarom heb je voor deze activiteit gekozen? 

 
 
 

2. Hoe ben je tot de keuze van de doelgroep gekomen? 

 
 
 

3. Hoe heb jij je voorbereid op jouw rol van coach? 

 
 
 

4. Welke informatiebronnen heb je gebruikt? 

 
 
 

 
Uitvoering 

5. Hoe verliep de coaching? 

 
 
 

6. Hoe vond je het om een groep te begeleiden? 

 
 
 

7. Wat vond je van de deelnemers? 

 
 
 

8. Met wie heb je samengewerkt en hoe is dat verlopen? 

 
 
 

9. Wat zou je volgende keer anders doen? 

 
 
 

 
 



 

 
 

10. Wat heb je ervan geleerd? 

 
 
 

11. Zou je het leuk vinden om de coachtaak uit te voeren bij een sportvereniging of  –instelling 
(denk aan vrijwilligerswerk)? 

 
 
 

12. Geef jezelf een beoordeling: onvoldoende / voldoende / goed en leg uit waarom je dat 
vindt. 

 
 
 

 
 
  



 

Colofon 
 
Uitgave  
Deze coach map is bedoeld voor de coaches die aan de slag gaan met het project 
whoZnext. 
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