
‘Het is leuk om in 

een whoZnext-team 

te zitten en samen 

iets op te zetten.’

‘Je leert er ook nog wat van.’

whoZnext zorgt ervoor dat jij op ‘sportief gebied’ je stem kunt laten horen en je 

eigen ideeën kunt uitvoeren. Overal. Op school, bij de sportvereniging of in de 

buurt. Kom op met je sportideeën en regel samen met jouw whoZnext-team  

je eigen sport!

Hoe pak je zoiets aan?
Hoe kom je aan geld en materiaal voor een groots sportevenement? Bij wie moet je zijn als je een skate-ramp 

wil bouwen? Wat moet je doen als je een eigen jeugdvereniging wil oprichten? 

Hoe zorg je ervoor dat je activiteit bekend is... Voor dit soort vra-

gen kun je terecht op www.whoznext.nl. Daar kun je zien 

welke teams je voor zijn gegaan en hoe zij het heb-

ben aangepakt.

whoZnext-teams
Als onderdeel van whoZnext worden 

overal in het land, zogenaamde 

whoZnext-teams opgericht. Dit zijn 

jongeren die met ondersteuning 

van een coach van alles en nog wat  

organiseren op sportgebied. 

Op www.whoZnext.nl kun je zien waar de 

teams zitten en wat zij 

zoal doen.

Kom op met je sportideeën!...
www.whoZnext.nl

‘Ik coach de pupillen
 bij mijn club.’ 

‘De skateramp daar, 
die hebben we zelf 

ontworpen.’

‘Laatst hebben we 
een vet feest op onze 
club georganiseerd.’

‘Wij fluiten zelf 
de wedstrijden.’ 



 

Welke ondersteuning biedt whoZnext?
Je staat er niet alleen voor! WhoZnext geeft je concrete voorbeelden en tips. 

Verder is er een grote groep volwassenen die je willen helpen. Ook krijg je 

een training om jouw sportwensen en ideeën goed te kunnen realiseren.

Zelf in een team?!
Neem dan de volgende stappen om een whoZnext-team op te starten: 

Stap 1:  Formeer een vast team met vijf tot acht jongeren. Het team 

vormt de ‘harde kern’ van het whoZnext-team, maar er kunnen 

natuurlijk meer jongeren meehelpen met de uitvoering. 

Stap 2:   Benoem een coach (begeleider) van het whoZnext-team. Dit kan 

bijvoorbeeld een docent, trainer, sportbuurtwerker of een enthousiaste 

ouder zijn. 

Stap 3:   Meld je team aan bij whoZnext (mail@whoZnext.nl).

Stap 4:  Plan samen met whoZnext de whoZnext-training. Tijdens deze training ga je de ideeën 

concreet maken. Verder wordt het complete startpakket uitgereikt met onder andere 

teamkleding voor het hele whoZnext-team. Deze dag is tevens de officiële start van 

het nieuwe whoZnext-team. 

Stap 5:   Start met de uitvoering van whoZnext-activiteiten en -ideeën.

WhoZnext?
WhoZnext: wie volgt. Wie is de volgende die zelf zijn eigen 

sportactiviteit gaat organiseren? Of zelf een team in de 

club gaat trainen? Of een eigen skateramp ontwerpt? … 

Ben jij de volgende? 
‘De training was lekker concreet en ik weet nu ook hoe de activiteit aangepakt moet worden.’

Op www.whoznext.nl 

vind je meer informatie!


