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NOC*NSF ontwikkelt in samenwerking met alle stakeholders een nieuw Kwaliteitszorgsysteem 

Sportaccommodaties (KZS 2.0), waarin alle expertise op het gebied van sportaccommodaties in beheer van 

VSG, BSNC en NOC*NSF te vinden is. Dit online platform wordt ontwikkeld voor alle doelgroepen, actief 

binnen de branche, en voor verenigingen. Het platform gaat inhoudelijk alle  algemene en sport specifieke 

informatie bevatten op het gebied van sportaccommodaties en sporten in de openbare ruimte.  

 

Het doel van het KZS 2.0 is om de kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en uniformiteit van 

sportinfrastructuur te waarborgen voor eigenaren en gebruikers. De sportinfrastructuur dient na aanleg, 

ombouw, renovatie of herkeuring ten minste te voldoen aan minimale voorschriften, richtlijnen en 

aanbevelingen.. Om de leesbaarheid van alle informatie binnen het platform te duiden wordt door middel 

van codes aangegeven hoe bindend de gepresenteerde informatie is, respectievelijk met welke mate van 

hardheid dit wordt aanbevolen.  

 

Naast het online platform  wordt een programmaraad geïnstalleerd, die besluiten neemt over wijzigingen 

van voorschriften, richtlijnen en aanbevelingen. De programmaraad is samengesteld uit 

beleidsverantwoordelijken van alle relevante stakeholders en waarborgt, dat alle belangen worden 

meegewogen bij besluiten.  Besluiten dienen onderbouwd te zijn op urgentie, duurzaamheid, kwaliteit, 

veiligheid en betaalbaarheid. De programmaraad werkt projectgericht en stelt taakgroepen in voor de 

uitwerking van besluiten. 

 

Voor een uniforme werkwijze op het gebied van aanleg en renovatie van accommodaties wordt het 

procedurehandboek herschreven en worden enkele procedures aangescherpt, zoals het omgaan met pilots. 



Bezoekadres Postadres Telefoon Email Web 
Papendallaan 60, Arnhem Postbus 302, 6800 AH Arnhem +31 (0)26 483 44 00 info@nocnsf.nl nocnsf.nl 

Partners: Nederlandse Loterij  AD  Heineken  H2  Rabobank 
 

Keurings- en testinstituten krijgen binnen het platform een nieuwe rol omdat het KZS alle werk- en 

testmethodes in beheer neemt en ieder instituut certificeert conform een standaard overeenkomst. In deze 

overeenkomst wordt opgenomen hoe wordt omgegaan met audits en resultaten van werkzaamheden. 

 

Voorschriften (nieuwe term voor normen), richtlijnen, aanbevelingen, werkmethode en testmethode 

worden op basis van uniformiteit en multifunctioneel gebruik herzien. Aan de huidige voorschriften 

(normen) worden de onderdelen uit de wedstrijdreglementen van sporten toegevoegd. 

Constructievoorschriften worden vereenvoudigd en locatieafhankelijk gemaakt door de huidige 

voorschriften in meetwaarde uit te drukken. Hierdoor ontstaat een onderbouw- en funderingsvoorschrift, 

dat voor ieder materiaal gelijk is op basis van waterdoorlatendheid, vorstvrijheid en stabiliteit. 

 

De sportvloerenlijst wordt beter leesbaar gemaakt door enkel leveranciers een vermelding te geven op 

basis van de toplaag excl. onderliggende constructie. Wel blijven de geschikte aannemers per sportvloer 

terug te vinden op de sportvloerenlijst. De waarde van de sportvloerenlijst wordt vergroot door data van 

sportvloeren inzichtelijk te maken en een duurzaamheidslabel toe te voegen. Op basis van feitelijke cijfers 

kunnen opdrachtgevers een betere selectie maken van sportvloeren. 

 

Het registreren van sportvloeren vervalt maar het certificeren blijft. Voor het behalen van een certificaat is 

een keuring door een geaccrediteerd instituut noodzakelijk. Het instituut vraagt keuringen aan binnen het 

keuringsportaal van het KZS en vult de meetresultaten aan. Op basis van de meetresultaten volgt een 

certificaat met een einddatum. De einddatum verloopt na een afgesproken aantal jaren, waarna door 

keuring op het gebruiksvoorschrift voor de betreffende sport een verlenging van het certificaat kan volgen. 

Alle certificaten worden inzichtelijk gemaakt zodat de kwaliteit gedurende de levensduur bekend is.  

 

Voor alle type gebruikers wordt online een accommodatie paspoort ingericht. Per gebruikerstype is 

daarmee inzichtelijk wat de kwaliteit van zijn of haar velden is en hoe deze zich verhouden tot 

gelijkwaardige accommodaties. Ook wordt een gebruiker geattendeerd op het verlopen van een certificaat 

en kan via het systeem een gebruiksvoorschrift keuring aanvragen. 

 

Alle data, verkregen bij het certificeren, wordt ondergebracht in het datawarehouse van het KZS. Met 

daarin opgeslagen data kunnen VSG, BSNC en NOC*NSF op basis van feitelijke meetresultaten kennis 

opbouwen, die wordt gebruikt voor nieuwe ontwikkelingen en innovaties. 

 

Voor het KZS 2.0 wordt een nieuw businessmodel gemaakt waarmee de financiering voor het beheer van 

het platform, voor de supportdesk en voor innovatie mogelijk wordt. 

 


