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In 2001 is de campagne voor jeugdparticipatie in de sport ‘whoZnext’ voor het eerst 
naar buiten getreden. Na een voorbereidingsperiode van een half jaar, heeft de
landelijke mediacampagne de aandacht getrokken, zijn in negen regio’s whoZnext teams
opgezet en is gepoogd intermediaire organisaties (sportraden, sportbonden en
welzijns-organisaties) te interesseren voor de campagne. Daarmee is een model
neergezet waarop we in 2002 en 2003 voort kunnen bouwen. In deze brochure wordt een
aantal leerervaringen uit het eerste jaar vastgelegd. Open en zelf-kritisch, zodat
ieder die bij de campagne betrokken raakt er zijn of haar voordeel mee kan doen. 



Hoe was het ook al weer?

In telegramstijl vatten we samen op welke leest de campagne in 2001 geschoeid was.
Een aantal randvoorwaarden zijn met ingang van 2002 veranderd, en dat moeten we ons
realiseren als we naar de ervaringen in het afgelopen jaar kijken.

1. De whoZnext teams werden vanuit een school voor voortgezet onderwijs of
middelbaar beroepsonderwijs, vanuit een provinciale sportraad of sportbond of
vanuit een andere ondersteuningsorganisatie opgezet 

2. VWS financierde samen met het VSB Fonds zowel de landelijke als de
lokale/regionale activiteiten.

3. We waren actief in negen regio’s.Soms had een team een duidelijk lokaal karakter,
in andere geval-len opereerde men regionaal of provinciaal.

4. Iedere ‘trekker’ ontwikkelde zelf een plan van aanpak. Dit werd getoetst aan het
landelijke campagneplan en inde vorm van een overeenkomst vastgelegd en we keken
wat ervan terecht kwam. 

5. De landelijke ondersteuning van lokale activiteiten werd naar bevind van zaken
geleidelijk aan ontwikkeld. In elk geval speelde een interne website voor de
whoZnext teams en een periodiek landelijk overleg waarin ervaringen uitgewisseld
konden worden, hierin een belangrijke rol.

6. De mediacampagne werd opgezet vanuit gegevens over ‘hoe worden jongeren door
anderen effectief bereikt’.

7. We organiseerden een landelijke playground-tour samen met NBB.

De campagne is succesvol, zoals blijkt uit de volgende impressie:
whoZnext teams groeien als kool, vooral in de negen regio’s waar we in 2001 al
gestart zijn;
• Er zijn ca. 360 ‘ambassadeurs’ (jongeren in whoZnext teams) en in 2001 waren er

ca. 18.000 jongeren bij activiteiten betrokken;
• Een groot aantal gemeenten en sportorganisaties zijn belangstellend om het

initiatief over te nemen.

De vraag die ons vaak gesteld wordt is: wanneer zijn teams nu succesvol, wat kunnen
we als ‘nieuwkomers’ binnen de campagne leren van degenen die al in 2001 ervaring
hebben opgedaan. 



Vragen die je je vooraf moet stellen

Allereerst hebben we geleerd dat de trekkers van een lokaal of regionaal
campagneteam zich de volgende vragen moeten stellen, voordat ze van start gaan:

1. Wat is een goede vindplaats van jongeren?

Toelichting: Per gemeente zal de situatie anders zijn, maar altijd zul je op zoek
moeten naar een groep gemakkelijk te interesseren jongeren. Soms vind je die op
school, b.v. via een docent l.o., soms rond een straatsportaccommodatie via een
sportbuurtwerker, soms in de georganiseerde (verenigingssport) via jeugdbesturen
of jeugdcommissies).

2. Wat is een goede vorm voor een whoZnext team?

Toelichting: Belangrijk is dat van meet af aan de vrijblijvendheid uit het werk van
een whoZnext team gehaald wordt. Dat kan doordat het team gelieerd is aan
bepaalde opleidingsonderdelen op school (b.v. een mini-onderneming op een CIOS),
maar ook doordat ze als gemeenschappelijke jeugdraad van een aantal
sportverenigingen ter plaatse functioneert. Ook kan het whoZnext team fungeren
als jeugdcommissie van een klimschool, zwembad of commerciële sportaccommodatie.
Andere mogelijkheden: whoZnext team is het werkverband van jongeren die zich in
een bepaalde wijk druk maken om de straatsportvoorzieningen; whoZnext team als
samenwerkingsverband van de schoolsportcommissies op enkele scholen voor
voortgezet onderwijs.
Los van de vraag welke activiteiten een team precies gaat ontplooien, vinden we
deze ‘thuisbasis’ van het team erg belangrijk. Vervolgens speelt natuurlijk het
zelf-gemaakte lokale of regionale campagneplan een belangrijke rol.

3. Op welk werkterrein is een whoZnext team succesvol?

Toelichting: In de meeste deelnemende teams is het eerste jaar niet gestuurd op de
activiteiten die jongeren wilden ondernemen (in enkele teams uitdrukkelijk wel).
Zo zien we dat jongeren een voorkeur hebben voor activiteiten ‘op straat’ en
binnen de sportvereniging. De organisatie van ‘straatactiviteiten’ vindt zowel
plaats vanuit scholen als vanuit teams rond b.v. een sportbuurtwerker. In mindere
mate zijn de activiteiten ook binnen de school ondernomen. Kennelijk is het
minder aantrekkelijk om na een schooldag ook nog eens (vrijwillig) vrije tijd
binnen de school door te brengen, en trekt de straatsport en de verenigingssport
meer.

4. Welke externe prikkels werken goed?

Toelichting: Binnen scholen is gewerkt met studiepunten en stages: een uitstekend
middel om continuïteit te garanderen. Enkele teams die vanuit sportverenigingen
opgezet waren, hebben gewerkt met de mogelijkheid voor jongeren om
activiteitenbudget te verwerven via hun eigen inzet; ook dat werkte goed.
Incidenteel is ook gewerkt met een vergoeding aan jongeren zelf, voor hun inzet,



maar de betrokkenen geven aan dat dit wat hun betreft geen noodzakelijke
voorwaarde was.

5. Hoe draag je aan zelfsturing van het team bij?

Toelichting: Op dit punt hebben teams zich duidelijk onderscheiden van elkaar.
Terwijl binnen het ene team de volwassen trekkers tot het einde toe de centrale
rol bleven spelen, werd het team op andere plaatsen volledig ‘overgenomen’ door
de jongeren zelf. Vanuit het campagneteam willen we dit streven naar hogere
vormen van jeugdparticipatie bevorderen, door de begeleiders van de teams te
trainen in het ontwikkelen van een ondersteunende, coachende rol.

6. Hoe creëer je publiciteit voor je activiteiten?

Toelichting: In net algemeen vormde het organiseren van (regionale) publiciteit een
struikelblok voor veel teams. We zoeken de oplossing in ondersteuning bij het
maken van een goed communicatieplan voor elk team en in een publiciteitstraining
(waarvoor veel belangstelling bestaat bij de jongeren).

7. Hoe optimaliseer je de kans op financiële support?

Toelichting: Zowel voor de op straatsport gerichte activiteiten van teams (fondsen,
sponsors) als voor de verenigingsgerichte initiatieven (breedtesportimpuls)
bestaan goede mogelijkheden voor het verwerven van externe middelen. Voor op de
school gerichte activiteiten blijkt dit vaak lastiger te zijn. Alle deelnemende
gemeenten houden wij vooraf voor dat er in elk geval uitzicht op een
activiteitenbudget bij aanvang van een whoZnext initiatief moet zijn, om een team
niet vast te laten lopen na een veelbelovende start. Vanuit het landelijke
campagneteam wordt zo nodig geholpen met het verwerven van een budget.



Beschrijving: Het team functioneert als schoolsportcommissie van een school of een
groep van scholen, b.v. behorend tot een bestuurlijk verband.
De activiteiten zijn in elk geval deels op de schoolsport gericht (binnen en buiten
lesverband), maar kunnen deels ook op straatsport gericht zijn (b.v. adopteren van
een basketballveldje of skateramp door de school) of op andere organisaties (b.v.
organiseren van sportactiviteiten op een asielzoekerscentrum in de buurt).

Welke vorm van jeugdparticipatie?

Omdat de activiteiten vaak gekoppeld kunnen worden aan training (cursus leiding
geven op het vmbo, CIOS-modulen, etc.) kan bewust gestreefd worden naar een hoger
niveau van jeugdparticipatie, waarbij de initiatieven werkelijk uit de jongeren
voortkomen en volwassenen (slechts) een ondersteunende rol spelen.

Welke partners kun je erbij betrekken?

De gemeente, een lokale sportraad, een opleidingsinstituut als CIOS of ALO. 

De kracht van dit model

• Studiepunten werken als prikkel
uitstekend

• whoZnext team is vaak zowel buitenschools als binnenschools actief
• Team heeft veelal een gemengde samenstelling (jongens/meisjes,

autochtoon/allochtoon)
• Leren komt goed uit de verf
• Aandacht voor bewegen nieuwe stijl (veel scholen bieden wel de ruimte voor

jongeren die met het initiatief komen ‘nieuwe sporten’ te introduceren, die niet
op het lesprogramma l.o. staan; dat is een gemakkelijke brug naar een hogere vorm
van jeugdparticipatie, omdat het jongeren zijn die zo’n sport beheersen.

De bedreigingen van dit model

• Einde schooljaar is vaak einde whoZnext team; het is lastig om goed voor de
continuïteit te zorgen (als is het in de meeste gevallen wel gelukt).

• Weinig uitzicht op externe financiering.

Waar is ervaring opgedaan met dit model?

De teams in Heerenveen (CIOS), Zwolle (ROC), Alkmaar (ROC) en Maastricht (VMBO)
hebben hiermee ervaring opgedaan. 



Een whoZnext team dat gekoppeld is aan een
of meer sportverenigingen

Beschrijving: Het team functioneert als jeugdraad of jeugdcommissie van een of meer
sportverenigingen. De activiteiten zijn voornamelijk op de in verenigingen
georganiseerde sport gericht, maar in Arnhem hebben de jongeren van een dergelijk
whoZnext team ook activiteiten georganiseerd op scholen en in de buurt.
Naast de organisatie van sportactiviteiten ‘in eigen sfeer’ en het doorlichten van
de verenigingen op hun J-gehalte, zijn op veel plaatsen ook kadercursussen
georganiseerd (scheidsrechter, coach, organisator), met de bedoeling jeugdig kader
te werven voor verenigingen.

Welke vorm van jeugdparticipatie?

Vaak heeft het initiatief gelegen bij volwassenen,die soms besluitvormend,
soms voorwaarde-creërend tot het einde toe een belangrijke rol gespeeld hebben.

Welke partners kun je erbij betrekken?

Sportbonden, lokale sportraad, opleidingsinstituut als CIOS of ALO.

De kracht van dit model

• Activiteitenbudget helpt als prikkel.
• Verenigingen staan veelal positief tegenover initiatieven. omdat zij er een

oplossing in zien voor de uitval van jeugdleden en voor het kaderprobleem.
• Heldere aanpak mogelijk (activiteiten, kadercursussen, etc.): een whoZnext team

weet wat het te doen staat.
• Breedtesportimpuls helpt.

De bedreigingen van dit model

• Stap naar straatsport is groot.
• Lastig om allochtone jongeren te betrekken.

Waar is ervaring opgedaan met dit model?

In Arnhem is veel ervaring opgedaan met dit model, via een goed gestructureerde,
maar sterk door volwassenen gedomineerde aanpak. Ook zijn er binnen de KNVB whoZnext
teams actief geweest op heel wat plaatsen. In Heerenveen is ervaring opgedaan binnen
kaatsverenigingen, en in de meeste regio’s zijn in elk geval initiatieven ontplooid
naar verenigingen (Flevoland, Alkmaar, Tilburg).



Een whoZnext team dat gekoppeld is aan een wijk
of buurt, rond een sportbuurtwerker

Beschrijving: Het team funtioneert binnen een wijk of buurt, en stel zich primair ten
doel daar de (straatsport)voorzieningen te verbeteren en/of uit
te breiden, het jeugdklimaat in een zwembad te bevorderen, etc.

Welke vorm van jeugdparticipatie?

Sportbuurtwerkers zijn in het algemeen vertrouwd met de methodiek van het ‘coachend
begeleiden’, van het stimuleren van eigen initiatief van jongeren. Daardoor is een
behoorlijk niveau van jeugdparticipatie te behalen met dit model.

Welke partners kun je erbij betrekken?

Een gemeente, een lokale sportorganisatie, een opleidingsinstituut als CIOS of ALO.

De kracht van dit model

• Doordat sportbuurtwerkers vaak al beschikken over een goed contact met jongeren
in de wijk, is het bij het opzetten van een whoZnext team mogelijk uit te gaan
van groepen en contacten die al bestaan.

• De whoZnext werkwijze ligt dicht aan tegen wat sportbuurtwerker gewend is.
• Overheden belangstellend
• Gemengde samenstelling: meisjes/jongens, autochtoon/allochtoon.

De bedreigingen van dit model

• Zorg om continuïteit
(weinig externe prikkels)

• Stap naar verenigingen en scholen is groot; beperking tot accommodaties voor
straatsport?

Waar is ervaring opgedaan met dit model? 

Eigenlijk is dit model spontaan ontstaan binnen het eerste whoZnext jaar. 
Ervaringen zijn opgedaan in Zwolle, Flevoland, Tilburg en Maastricht.



Samenvatting: voorwaarden voor een succesvol
whoZnext team

Op basis van de ervaringen in het eerste jaar, kunnen we een aantal ‘spelregels’
formuleren voor degenen die met de campagne aan de slag willen gaan.

• Bepaal wat in jouw gemeente de beste vindplaats voor jongeren is.
• Steek (desnoods) veel energie in het zoeken van een trekker die het werkelijk kan

en wil.
• Zorg dat er budget beschikbaar is en zoek daarbij, indien nodig, ondersteuning

bij het landelijke campagneteam voor fondswerving.
• Denk na over voldoende externe prikkels voor jongeren die meedoen.
• Bied in samenwerking met het landelijke campagneteam een korte, laagdrempelige

training voor begeleiders en jongeren aan.
• Bewaak dat er een uitvoerbaar campagneplan komt.
• Maak bij het begin al, tegelijkertijd met het campagneplan, een communicatieplan.

Zorg waar mogelijk voor publiciteit.
• Haak aan bij de initiatieven die landelijk ontwikkeld worden: de NUON-

playgrounds, de regionale evenementen, de Coca Cola Bonus, de postercampagne e.d.
• Besteed veel aandacht aan de website: stel een lokale/regionale webmaster aan,

speel informatie door, doe je voordeel met geslaagd initiatief van elders,
participeer in de chatsessies die georganiseerd worden, etc.



De whoZnext teams in 2001 in één oogopslag

Bijlage

De Jeugdparticipatieladder

Trede 1 Manipulatie
De jeugd wordt ingezet bij acties e.d., ten behoeve van door volwassenen
geformuleerde belangen waar zij zelf de inhoud en/of gevolgen niet van overzien  

Trede 2 Decoratie
De jeugd wordt ingeschakeld om acties van volwassen op te luisteren.
Bijvoorbeeld openingsceremonie Olympische Spelen, waar kinderen ballonnen oplaten en
zang en dans verzorgen  

Trede 3 Afkopen
De jeugd krijgt een stem, echter in die zin dat volwassenen kindvriendelijk willen
zijn. Bijvoorbeeld door ze in een conferentiepanel te zetten waarin ze leuk doen  

Trede 4 In opdracht, maar geïnformeerd
Volwassenen nemen het initiatief om jeugd in te schakelen, maar stellen hen op de
hoogte over het hoe en waarom. Het doel van het project wordt gedeeld door de jeugd
en zij kunnen zelf besluiten om te participeren  

Trede 5 Consulteren en informeren 
De jeugd wordt vooraf uitgebreid geraadpleegd over een project, ontworpen en geleid
door volwassenen. De mening van de jeugd krijgt een serieuze behandeling.

Trede 6 Initiatief bij volwassenen, jeugd beslist mee 
De volwassenen nemen het initiatief en bereiden de beslissingen voor, dragen zorg
voor de randvoorwaarden en de jeugd beslist in samenspraak met volwassenen

Trede 7 Initiatief en leiding bij jeugd 
De jeugd neemt het initiatief en bereidt beslissingen voor; volwassenen dragen zorg
voor de randvoorwaarden en de jeugd beslist in harmonie met volwassenen  

Trede 8 Initiatief bij jeugd, zij beslissen samen met volwassenen 
De jeugd neemt zelf het initiatief en werkt het idee uit in samenspraak met
volwassenen. Gezien de gedeelde verantwoordelijkheid tussen jeugd en de
volwassenen is dit de hoogste participatievorm.


