
 
 

 

 

 

  

 

Franchisen, samen met Next Generation Sports 
 

 
Ben jij toe aan een professionele samenwerking waarbij je gebruik 
maakt van, onze formule en door ons uitgedachte activiteiten?  We 
werken samen met een team van sportieve franchisenemers die 
graag met kinderen werken. De meesten hebben een Cios-, of 
sport-pedagogische achtergrond. Je kunt naast je activiteiten voor 
Next Generation Sports ook kiezen voor een parttime baan 
ernaast, dit is gezien de werktijden heel goed mogelijk.  
 
Wij willen samen met jou aan de slag om Next Generation Sports 
landelijk uit te rollen. Jij kunt daaraan bijdragen, want eerlijk is 
eerlijk in jouw regio ben jij een veel beter aanspreekpunt dan wij. 
Wij zorgen voor de randvoorwaarden, jij zorgt voor het leggen van 
de contacten, het werven van opdrachtgevers en natuurlijk het 
uitvoeren van het leukste kinderfeestje ooit. 

  

Het leukste kinderfeestje 

Wij gunnen ieder kind een leuk en actief feestje. De 
afgelopen jaren heeft Next Generation Sports 
leuke veilige kinderfeestjes zoals bootcamps 
ontwikkeld die erg populair zijn. Vandaar dat 
gekozen is voor franchise. Zo kan ook jij, als 
franchisenemer, deze feestjes professioneel 
organiseren. Je focust je op dat wat jij goed kan en 
leuk vindt, namelijk de combinatie tussen sport en 
werken met kinderen. 

 

 

Een mooie samenwerking 

Als je met ons gaat samenwerken dan weet je 

zeker dat jij je kunt focussen op dat wat je graag 

doet. Namelijk het werken met kinderen en het 

organiseren van sportieve, actieve kinderfeestjes of 

andere activiteiten. Wij zorgen voor de 

randvoorwaarden en jij zorgt er in jouw regio voor 

dat Next Generation Sports groeit. 

 

 

 

 

 

 



Waar wij voor staan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerken met Next Generation Sports 

 

 

 

 

 

 

Next Generation Sports is ontwikkeld door Fabiënne Hendriks. Haar passie ligt haar hele leven lang bij sport. Niet alleen 

voor zichzelf, maar ze wil juist deze liefde delen met andere mensen. Sport is belangrijk, je krijgt er energie van, je leert 

om te gaan met tegenslagen en het is vooral leuk. Zij werkt als pedagogisch medewerker op een SportBSO in de rol van 

locatiemanager. Ook is zij op het voetbalveld te vinden waar zij haar energie goed kwijt kan. Met Next Generation Sports 

is zij erin geslaagd om uitdagende en sportieve kinderfeestjes te bedenken en te organiseren. Niet alleen fysieke 

(motorische) vaardigheden spelen een rol, er wordt zeker een beroep gedaan op de cognitieve-, en sociaal-affectieve 

vaardigheden. Een geheel nieuw concept in Nederland. Er zijn rond verschillende thema’s ‘feestjes’ ontwikkeld zodat het 

heel gemakkelijk wordt om deze als franchisenemer zelf te organiseren. 

Wat houdt franchise in? 

Franchise is een samenwerkingsvorm waarbij we de onderlinge 
afspraken hebben vastgelegd in een overeenkomst en een handboek. 
Zo weet iedereen wat we van elkaar mogen verwachten en hoe de 
formule werkt. Als franchisenemer ben je zelfstandig ondernemer en 
ben je verantwoordelijk voor het te behalen resultaat. Wij, als 
franchisegever, bieden je een formule waar we je helpen om te 
ondernemen en gebruik te maken van ons merk. Je bent dus 
zelfstandig ondernemer, maar je hebt de voordelen van onze 
organisatie omdat we met elkaar samenwerken, daarmee bespaar je 
ook zeker kosten. We hebben gekozen voor een light concept om het 
de franchisenemer gemakkelijk te maken. Voor onze dienstverlening 
betaalt de franchisenemer maandelijks een vergoeding, dit is de fee. 

 

 

Het organiseren zit ons in het bloed, we weten 
als geen ander hoe we groepen kinderen in 
beweging krijgen. We weten ook dat er soms 
kinderen bijzitten die extra aandacht nodig 
hebben (en soms de ouders ook). Door met ons 
te gaan franchisen krijg je alle hulp en 
ondersteuning die nodig is om jouw locatie op 
de kaart te zetten en in jouw regio  de 
activiteiten te verzorgen. Kinderfeestjes op 
maat, maar populair zijn zeker: 

- Escape Bootcamp  
- Escape Lasergame 
- Outdoor Escape Bootcamp 
- Escape Lasergame Apenkooi 
- Lasergame Verhuur 

BETROUWBAAR 

Al onze franchisenemers zijn goed opgeleid zodat 
alle activiteiten veilig kunnen plaatsvinden.  

De thema’s zijn goed doordacht en kunnen 
aangepast worden aan alle leeftijden van 4-12 jaar. 

Alle franchisenemers werken vanuit het zelfde 
concept en krijgen dezelfde draaiboeken. 
Natuurlijk kun je hier nog je eigen draai aan geven. 



Hoe werkt het?             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als jij je bij ons aansluit dan ga je gebruik maken van onze naam en je werkt met de door ons uitgedachte concepten. Je 
gebruikt onze marketinguitingen en je vertegenwoordigt Next Generation Sports in jouw regio. Na een inwerkperiode in  
één van onze vestigingen ben je zover om je eigen kinderfeestjes/activiteiten te organiseren. In ruil voor ons gedachtegoed, 
de werkwijze en de begeleiding betaal je een fee. Deze bestaat uit drie delen. Eenmalig betaal je een entree-fee, 
maandelijks betaal je een vaste fee (voor de vaste kosten) en een variabele fee. 

Wat houdt onze franchise begeleiding in? 

1. Je leert van ons hoe je professioneel en veilig een kinderfeestje/ activiteit organiseert. 
2. Je maakt gebruik van onze marketing, de website, social media en ons merk (logo). 
3. Je past onze formule, de werkwijze toe. 
4. We hebben  leuke feestjes  (activiteiten) ontwikkeld en blijven dat doen. 
5. We weten welke tarieven gebruikelijk zijn en leren jou hoe je netwerkt en contracten afsluit. 
6. Je maakt gebruik van onze protocollen,  per feestje/activiteit is er een draaiboek. 
7. Je krijgt ondersteuning vanuit onze organisatie om jouw bedrijf  goed op te zetten en te promoten. 
8. Je werkt met onze pakketten zodat jij weet dat alles goed geregeld is. 
9. Je volgt relevante opleidingen die nodig zijn vanuit veiligheids- of andere overwegingen. Het kan zijn dat je voor 

een specifieke opleiding/cursus een meerprijs betaalt. 

Voordelen voor jou als 
franchisenemer 

- Direct aan de slag 

- Compleet pakket 

- Onderscheidend 

- Professioneel 

- Veiligheid 

- Ondersteuning 

- Opleiding 

- Startpakket 

Focus op lokaal ondernemerschap 
onder de begeleiding van een sterke 
formule. 

Jij bent: 

- Ondernemend 

- Enthousiast 

- Energiek 

- Kindgericht 

- Sportief 

- Communicatief sterk 

- Goed in organiseren 

Je hebt 

- Een EHBO diploma 
- Een VOG verklaring 
- Sport- of pedagogische 

opleiding afgerond. 
-  

 

 

Next Generation Sports  werkt samen met collega’s die verstand hebben van sport en graag met kinderen werken. We zijn 

betrokken bij alles wat we doen en willen vooral een leuke activiteit organiseren. We werken met kinderen en hun ouders, 

daarom is het nodig dat we weten hoe we hen benaderen. We spelen goed in op de trends die er zijn. Daarnaast is het ook 

belangrijk dat de franchisenemer zelf contacten legt met bijvoorbeeld de gemeente, buurtsportactiviteiten om te kijken hoe 

hij/zij daar onze producten en diensten kan neerleggen. Onze activiteiten zijn namelijk niet alleen leuk als kinderfeestje maar 

ook zeker als buitenschoolse- of weekend activiteit voor kinderen.  

 



Waarom franchisen? 

Bij franchise wordt een sterke, bewezen formule gecombineerd met  jouw 
eigenschappen en gedrevenheid als ondernemer. Dit betekent dat je direct 
vanaf de start van jouw onderneming je gesteund voelt door de organisatie. 
Je lift mee op onze ervaringen, onze naamsbekendheid, ons imago en past 
onze werkwijze toe. Na de inwerkperiode weet je heel goed hoe je een feestje 
of activiteit promoot, organiseert en uitvoert. Je bent ook in staat om te 
zorgen voor een goede follow up. Commercieel volg je onze afspraken, maar 
juridisch ben je volledig zelfstandig. Dankzij onze ondersteuning kun jij je 
geheel richten op jouw onderneming. Wij helpen jou om Next Generation 
Sports in jouw regio op de kaart te zetten. Met elkaar denken we ook zeker 
na hoe we de formule nog verder kunnen ontwikkelen. We zitten niet stil en 
blijven voorop lopen en bedenken steeds weer nieuwe activiteiten. 

Onze procedure 

Niet voor niets heb je deze brochure bij ons opgevraagd. Je hebt vast op onze website gekeken en gezien hoe wij met elkaar 
willen werken. Als jij je hierbij goed voelt en je loopt niet weg voor uitdagingen dan komen we graag met je in contact. We 
nemen uitgebreid de tijd om je mee te nemen in ons verhaal, we vertellen je hoe we graag met je willen samenwerken, waar je 
aan moet denken, ook op het gebied van investeringen, en we willen je ook graag vertellen waarom we werken op de manier 
die we hebben gekozen. 

 

 

Kennismakingsgesprek

Detailgesprekken

Voorovereenkomst

Ondernemersplan

Franchiseovereenkomst en starten maar!



Toelichting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Kennismakingsgesprek 

We willen je graag persoonlijk ontmoeten zodat we samen 
kijken of we bij elkaar passen.   

We zoeken vooral naar aanknopingspunten die aanleiding 
geven om elkaar nog beter te leren kennen. Dit gesprek is 
geheel vrijblijvend. We vertellen je graag over ons ontstaan 
en de werkwijze. Jij vertelt wie jij bent en waarom je denkt 
dat je geschikt bent om met ons samen te werken. 

2.Detailgesprekken 

Als je met elkaar wil samenwerken is het belangrijk dat 
verwachtingen over en weer goed worden uitgesproken. 
We geven je nog meer informatie en je loopt een 
middagje mee. We gaan dieper op de zaken in, vertellen 
hoe onze formule werkt en ook het financiële gedeelte 
nemen we onder de loep. Gezien de vertrouwelijkheid 
van deze informatie tekenen we samen een 
geheimhoudingsverklaring en voorovereenkomst. 

 

3. Voorovereenkomst en geheimhouding 

Als beide partijen enthousiast zijn over de contacten tot nu 
toe dan spreken we af dat we de intentie hebben om 
binnenkort met elkaar te gaan samenwerken. 

Om deel te nemen aan de formule betaal je een entree fee, 
in deze fase betaal je een voorschot op de entree fee welke 
later verrekend wordt. Deze investering gebruiken we om 
je voor te bereiden op het exploiteren van Next Generation 
Sports. 

4.Jouw plan op papier 

Naast franchisenemer ben je vooral ondernemer. In deze 
fase verwachten we dat je zelf een business plan schrijft.  
Zo krijg je een goed beeld wat het betekent om 
ondernemer te zijn en stel jij je eigen doelen en een 
financieel plan op voor jouw bedrijf. We hebben een 
voorbeeld voor je klaar liggen.  Je gaat ook rekenen om 
te kijken of het voor jou rendabel en haalbaar is. 

 

5.Nadere kennismaking met de formule 

In deze periode laten we je ook onze werkwijze zien. Je 
loopt nog een keer mee, we vertellen je over onze formule, 
het handboek, de franchiseovereenkomst en nog veel 
meer. Je hebt je plan bij ons neergelegd en samen kijken 
we naar de kansen die er voor ons zijn om samen te 
werken. Wij geven aan of we met jou kunnen 
samenwerken.  

Als jij er goed over nagedacht hebt, we gaan niet over een 
nacht ijs, dan tekenen we het contract. 

6.Franchiseovereenkomst 

Voordat de overeenkomst getekend wordt is het 
belangrijk je de investering kunt betalen en we alle 
vragen over een weer beantwoord hebben. In de 
overeenkomst leggen we juridisch vast hoe we met 
elkaar werken en waar we ons beide aan verbinden. 
Deze overeenkomst hebben we al eerder met je 
doorgenomen zodat er geen verrassingen in staan. Na 
ondertekening ontvang je het handboek na betaling van 
de resterende entree feeWe maken er een feestje van en 
jij gaat aan de slag met je eigen feestjes.  



We gaan van start 

 

 

 

 

 

 

 

Basisgegevens 

1. Als je over de juiste opleiding beschikt dan kun je bij ons franchisenemer worden. 
 

2. Met het startpakket kun je gelijk professioneel van start. Het startpakket omvat alle materialen die je nodig hebt om 
de eerste bootcamps te organiseren, binnen of buiten. 
 

3. Je krijgt altijd eerst een opleiding zodat je goed weet hoe we veilig kunnen werken. Dankzij de draaiboeken en onze 
instructie kan je al gauw aan de slag. 
 

4. We werken professioneel en ons doel is de kids een actief, uitdagend en leuk feestje te bezorgen. 
 

5. Je bouwt gedurende de looptijd van jouw overeenkomst het aantal feestjes uit, steeds weer kijken we wat aanslaat en 
hoe we de feestjes nog leuker kunnen maken. In dat geval koop je de aanvullende pakketten die dat mogelijk maken. 
 

6. We willen dat jij het leuk vindt om met ons samen te werken, vandaar dat we je begeleiden en ook kijken hoe we jouw 
onderneming nog sterker kunnen maken. 
 

7. Je werkt samen met het boekhoud/administratiekantoor waar wij ook mee werken, zo kunnen we goed met elkaar 
sparren over de resultaten en kunnen we benchmarken (omzetten vergelijken, kansen zien en problemen tijdig 
herkennen en de juiste actie nemen). 
 

8. Je betaalt eenmalig een entreefee daarna betaal je maandelijks  een vaste en een variabele fee zodat we kunnen 
voldoen aan alle randvoorwaarden.  
 

9. Maak kennis met ons en onze mooie formule, we hebben iets moois in handen en delen dat graag met je. 

Met sportieve groet 

    Fabiënne Hendriks 

       telefoon: 06 28 84 23 81               info@nextgenerationsports.nl 

Professioneel en betrouwbaar 

Een professionele start is onontbeerlijk voor een succesvolle onderneming, maar vereist wel een investering. 

Waar moet je aan denken? Je hebt geld nodig om je startpakket aan te schaffen en de entree-fee te betalen. Zodra 

je getekend hebt ga je het inwerktraject in. Als je dat hebt doorlopen kun je aan de slag. Geen tijd te verliezen dus 

om vanaf dag 1 al te werken aan je promotie. Laat weten dat je er bent in jouw regio. Dit vergt tijd, inzet en 

energie. 

Wil jij jouw droom realiseren? Een super leuke onderneming waar je zelf blij van wordt en de kids ook? Neem 

dan vooral contact op met Fabiënne. We maken gauw een afspraak om te kijken of we bij elkaar passen en hoe 

we samenwerken. Wij hebben er in ieder geval zin om ons team uit te breiden. 

 


