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Welkom!
Kwaliteitszorgsysteem 2.0
Bob Thomassen (NOC*NSF)
Wilko Zuidema (NOC*NSF)
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2. Platform Sportinfrastructuur

Om met zijn allen een leven lang te kunnen sporten en bewegen hebben we een functionele, goede en duurzame 
sportinfrastructuur nodig. Het gaat hierbij niet alleen om sportvelden, zwembaden en sporthallen maar ook om 

groen in en om de stad zoals stadsparken en trapveldjes in de wijk. Overal waar gesport en bewogen wordt 
moeten de voorzieningen op orde zijn. Doordat de exploitatie van sportaccommodaties financieel sterk verbetert, 

door hogere inkomsten (breder en intensiever gebruik) en lagere kosten (functionele inzet, slimme spreiding en 
lagere energierekening) komt er op termijn meer geld beschikbaar voor de sport zelf.

Het expertiseplatform sportinfrastructuur.nl is opgericht met als inzet een platform dat aandacht heeft voor alle 
aspecten rondom sportaccommodaties zoals normering van accommodaties, bezettingsgraden, toegankelijkheid 

en kwaliteit. Het expertiseplatform zal zich daarbij ook richten op het ontwikkelen van een sportlandkaart om 
inzicht te krijgen in de specifieke kwaliteiten van sportaccommodatie, materiaalpaspoort, spreiding en inzicht in 

ruimtelijke ontwikkelingen in de sport.
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Kwaliteitszorgsysteem sportaccommodaties

• Wat is het Kwaliteitszorgsysteem (KZS)
o Het kwaliteitszorgsysteem is een private certificeringsmodel voor eigenaren, gebruikers en markt waarin 

voorschriften, richtlijnen, aanbevelingen en procedures, aanvullend op wetgeving en formele normering 
zijn beschreven om te komen tot gecertificeerde sportaccommodaties op het gebied van sportkwaliteit, 
sportveiligheid en duurzaamheid. 

• Historie
o In jaren 70/80 ontwikkeld.

• Waarom updaten?
o N.a.v. plan van aanpak verbetertraject KZS opgesteld door BBN adviseurs (d.d. nov 2018)
o Nieuwe wensen en behoeften in het kader van het Sportakkoord en Route kaart verduurzaming sport



Opdracht Kwaliteitszorgsysteem 2.0 
Het kwaliteitszorgsysteem is een private samenwerking tussen gemeenten, markt en sport waarin voorschriften, richtlijnen, aanbevelingen en procedures, 

aanvullend op wetgeving en formele normering zijn beschreven om te komen tot gecertificeerde sportaccommodaties op het gebied van sportkwaliteit, sportveiligheid en 
duurzaamheid. 
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Taakgroepen en programmaraad

• Taakgroepen bestaan uit alle stakeholdergroepen welke op basis van consensus een advies uit brengen 
richting de programmaraad. Taakgroepen zijn projectgericht en kijken over de hele breedte van de 
eventuele wijziging;

• De programmaraad geeft opdracht en stelt vast op basis van adviezen van taakgroepen binnen de 
volgende kaders: urgentie, kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en exploitatie;

• De taakgroepen vervangen de werkgroepen 2 t/m 11, de programmaraad vervangt de huidige 
normcommissie en het college van deskundigen verdwijnt;

• Reglementaire voorschriften worden onderdeel van het KZS. Aanpassingen verlopen volgens de 
volgende procedure:
• (inter)nationale reglementen worden direct overgenomen in voorschriften van het KZS*;
• Internationale eisen aan accommodaties worden direct overgenomen in voorschriften van het KZS*;
• Nationale eisen aan accommodaties worden op basis van impact voorgelegd aan de programmaraad, deze procedure wordt 

nog nader uitgewerkt op verzoek van sportbonden;
* De taakgroep stelt een advies op over de invoeringstermijn.





Sportproductenlijst
Kwaliteitszorgsysteem

Sportvloerenlijst
Sportproductenlijst

Sportvloer fundatie Onderbouw

• Handleiding per sportproduct per sport
• Geen bedrijfsgebonden normen



Sportproductenlijst
Kwaliteitszorgsysteem voorschriften en procedures





Impressies platform
• Procedures;

• Betrokken organisaties;

• Aanmaken project;

• Certificeren;

• Projectoverzicht
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Accommodatiepaspoort

• Grote informatie behoeften bij diverse partijen t.b.v. accommodatie o.a.:
§ Waar liggen de accommodaties?
§ Welke type sportvloeren zijn er?
§ Welk type inrichtingsmateriaal zijn gebruikt?
§ Welke sportaccommodaties zijn gecertificeerd?
§ Welke leveranciers en aannemers hebben de sportaccommodatie gebouwd/geleverd?
§ Wat is de kwaliteit van sportaccommodaties
§ Enz.

• Werkgroep Accommodatiepaspoort is juli 2022 gestart.
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Keuringsportaal

Via het keuringsportaal kunnen test- en keuringsinstanties de resultaten van een keuring invoeren ter certificering. Het 
nieuwe Kwaliteitszorgsysteem bevat een keuringsportaal waar alle keuringsinstituten gebruikmaken van hetzelfde 
keuringsproces. Hierdoor overleggen zij dezelfde meetresultaten, wat aanzienlijk bijdraagt aan de gelijkwaardigheid van 
de uiteindelijke keuringsrapportage. Door de resultaten van keuringen in een centraal portaal in te vullen, wordt het 
certificeren eenvoudiger en overzichtelijker. De resultaten van de keuring worden opgeslagen in een database en kunnen 
gebruikt worden om de sportproductenlijst te updaten.
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Financiering KZS 2.0

• Twee inkomstenbronnen:
• Account fee
Deze Inkomstenstroom wordt gegenereerd door continue toegang tot het Kwaliteitszorgsysteem te 
geven waarmee kwaliteitswaarborging t.b.v. de aanleg en renovatie van sportaccommodaties 
(binnen- als buitensport) gerealiseerd wordt.

• Licentie fee
Deze Inkomstenstroom wordt gegenereerd door klanten toestemming te geven om beschermde 
intellectuele eigendom te gebruiken in ruil voor een licentie fee 

Scenario “Keep it simple”



Financiering KZS 2.0

• Iedere belanghebbende kan een persoonlijke account aanvragen. 

• Account fee wordt jaarlijks geïnd.

• Iedere account krijgt bij voldoen van de account fee toegang tot een basis informatievoorziening, producten en 
diensten (voorschriften, normbladen, procedures die nodig zijn voor de aanleg van een gecertificeerde 
sportaccommodatie). 

• Het aantal accounts per organisatie wordt gemaximaliseerd op 5.

• Een simpel systeem bevordert het gebruik, een systeem met teveel handelingen via verschillende afdelingen 
stagneert het gebruik

• Er wordt geen certificaat fee geïnd omdat de account fee verhoogd is binnen dit voorstel. Hiermee worden de 
handelingskosten voor het factureren van certificaten met dit scenario bespaart bij gemeenten.

• Winsten die het systeem genereert moeten terug vloeien in het systeem in het kader van innovatie en 
doorontwikkeling.

Account fee



Financiering KZS 2.0

• Sportbonden:
ü 1-2 accounts: jaarlijks € 1.000,-
ü 3-5 accounts: jaarlijks € 2.000,-

• Gemeenten
ü 1-2 accounts: jaarlijks € 2.500,-
ü 3-5 accounts: jaarlijks € 3.500,-
ü 6 en meer accounts: jaarlijks € 4.000,-

• Marktpartijen
ü 1 account (voornamelijk ZZP-ers): jaarlijks € 1.500,-
ü 2-5 accounts: jaarlijks € 3.000,-

Account fee



Financiering KZS 2.0

• Een sportproduct plaatsen op de sportproductenlijst kost €750,-

• Sportproducten welke al drie jaar niet gebouwd/aangelegd zijn worden automatisch verwijderd van de 
sportproductenlijst.

• Wanneer een leverancier en/of producent zijn product welke al drie jaar niet meer is gebouwd / aangelegd op 
de productenlijst wilt behouden dan betaald de marktpartij hier €500,- voor.

• Sportproducten die in 2021 en 2022 op de sportvloerenlijst geplaatst zijn worden gratis overgezet naar het 
nieuwe platform

• Alle leveranciers en aannemers ontvangen in het 4e kwartaal 2022 een bericht dat alle sportvloeren die al 3 jaar 
niet meer gebouwd of aangelegd zijn van de productenlijst worden verwijderd. De leverancier / producent dient 
voor de gestelde deadline te reageren, wanneer men na de gestelde deadline alsnog hun product op de 
productenlijst wilt hebben, dan betaald men hier €500,- per product voor.

Licentie fee
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Planning platform sportinfrastructuur
• Derde kwartaal 2022
• Start werkgroep Accommodatiepaspoort
• Start werkgroep Keuringsportaal

Vierde kwartaal 2022
• Oplevering Voorschriften, richtlijnen en aanbevelingen
• Opleveren procedures
• Oplevering accommodatiepaspoort (eerste versie)
• Oplevering voorstel keuringsportaal
• Programmaraad operationeel
• Opschonen Sportproductenlijst
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Vragen

Oktober 2022


