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1.  Het profiel van de whoZnext-coach 
 
Als coach van een whoZnext-team: 
1. treed je op als begeleider van de jongeren uit het whoZnext-team; 
2. maak je zelf ook onderdeel uit van het whoZnext-team; 
3. geef je de jongeren – binnen hun mogelijkheden – veel vrijheid en zelfstandigheid, zonder ze te 

laten verzuipen; 
4. gun je de jongeren ruimte om fouten te maken (het is een leerproces); 
5. kun je de jongeren mogelijkheden en ideeën aanreiken, maar laat je uiteindelijke beslissingen 

over aan de jongeren zelf; 
6. bewaak je de voortgang; 
7. draag je bij aan een goede sfeer in het team (whoZnext moet vooral ook leuk zijn!); 
8. fungeer je als aanspreekpunt voor jongeren uit het team; 
9. vorm je de 'linking pin' tussen het eigen team en andere whoZnext-teams in de 

gemeente/regio/het land; 
10. neem je initiatief voor het maken van vervolgafspraken met het team. 
 
 
 
2.  WhoZnext training 
 
Doel van de training 
Algemeen doel van de training is het voorbereiden van een groep jongeren en hun coach op hun taak 
als (lid van een) whoZnext-team. Meer specifiek gaat het om een of meer van de volgende leerdoelen: 
- het (samen)werken in het whoZnext-team; 
- het maken van een whoZnext- en/of activiteitenplan; 
- het voorbereiden van een whoZnext-activiteit; 
- het presenteren en 'verkopen' van whoZnext-plannen; 
- het genereren van publiciteit en het omgaan met de pers. 
 
Trainingsduur en tijdsplanning whoZnext-training 
De duur van het trainingsprogramma is circa 4 uur (inclusief eten). 
 
Rol van de teamcoach tijdens de whoZnext training 
 
Takenpakket van de whoZnext-coach: wat doet hij/zij tijdens de training? 
- brainstorm op gang helpen en begeleiden;  
- zorgen dat benodigde formulieren worden ingevuld en foto’s worden gemaakt;  
- zorgen dat iedereen betrokken is / blijft; 
- zorgen dat het stappenplan wordt ingevuld; 
- zorgen dat de taken binnen het team aan het eind van de avond duidelijk zijn en vaststaan. 
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3.  Tips voor de begeleiding van een whoZnext-team ná de starttraining 
 
1. Stel je als coach zoveel mogelijk op als onderdeel van het team; laat de jongeren – binnen hun 

mogelijkheden – zoveel mogelijk zelf beslissen en regelen.  
2. Belangrijke taak voor de teamcoach is informatie-uitwisseling tussen whoZnext-team en bestuur. 

Welke afspraken (bijv. op gebied van financiën en sponsoring) gelden er binnen de vereniging, 
waar moet het team rekening mee houden? 

3. Zie toe op een goede taakverdeling binnen het team. Spreek in ieder geval af wie als webmaster 
van het team fungeert en wie het stappenplan up-to-date houdt. 

4. Spreek de teamleden zo nodig aan op hun verantwoordelijkheden (vrijwillig is niet vrijblijvend). 
5. Neem zo nodig initiatief voor het maken van vervolgafspraken met het team (Wanneer is de 

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

onderlinge samenwerking, welke afspraken maken we? 
7. 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? 

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

9. Houd regelmatig contact met de projectleider whoZnext. 
10. Laat enthousiasme en plezier de boventoon voeren! 
 
 


