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Programma

• Terugblik 2018 en 2019

• Context van het fonds

• Doel Innovatiefonds 2020

• Expertpanel 

• Aanvraag en beoordelingscriteria

• Proces



Veel mooie plannen in 2019!

Evenementenservice, Baseball5, Nederlandse Online Jeugd Schaakclub, 

Platform Body, Mind, Fit NL, Cricket 4 Kids, Scuba FISHual, 

Wintersport Academy, De Tennisleraren App, Buitenrijden 

Platform, Ballen met Data,Laat ouderen niet vallen, Samen sterk 

voor Bedrijfssport, lanetalk, The Connection, Beachvolleybal App



Kicks
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https://kicksvoetbal.nl/


Kluppie
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https://mijnkluppie.nl/


De cijfers van 2018 en 2019

2018 2019

Basisideeën:  62 (10 mln) -

Positief Preadvies: 22 (3 mln) -

Ingediende businessplannen: 24 (4,1 mln) 17  (736k)

Toegekend: 20 15

Afgewezen: 4 2

Aantal toegekende bonden: 14 15

Afgeronde projecten: 5 -

Totaal te investeren bedrag: 2,8 mln 0,7 mln
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PingPongbaas

https://pingpongbaas.club/
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Bestedingsplan 2020



Wat is ook al weer het bestedingsplan?

Onlosmakelijk deel 
van de Sportagenda. 

01
Vertaling van de 
samen geformuleerde 
ambities en 
inspanningen naar 
geld.

02
Vertaling van samen 
geformuleerde 
ambities en 
inspanningen in een 
reële en haalbare 
fasering

03



Onze gezamenlijke koers, 
onze ambities 2017+:

Iedereen kan aan sport doen 
en van sport genieten. 
Zorgen voor optimale 
sportomstandigheden: 

• Meedoen en winnen.

• Excelleren in sport, 
medailles halen en 
onderzoek doen. 

• Mensen stimuleren iedere 
dag een beetje beter te 
worden.

• Sport inzetten om de 
gezondheid van mensen te 
bevorderen en bij te 
dragen aan (sociale) 
veiligheid.

• Vastgesteld in Algemene 
Vergadering NOC*NSF mei 
2016.



Samengevat Bestedingsplan NLO

(x mio euro)

Bestedingsplan 
2018

Bestedingsplan 
2019

Bestedingsplan 
2020

Sportbonden € 18,7 € 19,3 € 18,2

NOC*NSF € 4,9 € 4,9 € 4,8

Integriteit en kwaliteit € 2,3 € 2,6 € 2,9

Maatwerkbudget TS € 14,3 € 14,3 € 14,2

Maatwerk Innovatie en transitie € 2,3 € 3,5 € 4,5

€ 42,5 € 44,6 € 44,6



Rubriek 4. Innovatie en Transitie

• Fonds groeit in 2020 door van €3,5 mln
naar €4,5 mln

• Opgesplitst in twee rubrieken:

• 4.1 Innovatiefonds voor de sport 
(€2,5 mln euro)

• Fonds gericht op concrete 
product- en diensteninnovatie

• 4.2 Transitiefonds voor de sport 
(€2  mln euro)

• Rubriek om collectieve 
projecten te financieren

(x mio euro)

Beschikbaar in 2019 Innovatie 1

Transitie 2,5

3,5

Transactiemodel 1

Verschuiving 500k 4.2 -> 4.1

4,5

Beschikbaar in 2020 Innovatie 2,5

Transitie 2



Transitiefonds (4.2)

€2 miljoen beschikbaar

(evt. aangevuld met middelen derden)

1 sportbreed programma met collectieve 

doelstellingen

Ontwikkelt, realiseert en begeleidt sport en 

bond overstijgende transitieprojecten



Frontrunners en Spotters

Sport
innovatiestudio SportOn Open Sports University

Shared Services

Data & Analyse

Innovatie Optimalisatie

€ 1.900.000



https://sportinnovatie.studio/


Incubator
Helpt bij de ontwikkeling 
van een goed idee naar 

een goed plan

Expertisenetwerk
Brengt kennis van binnen 

en buiten de sport bij 
elkaar

Community
Brengt mensen online en 

offline bij elkaar om de 
sport te innoveren



Innovatiefonds 2020



Doel Innovatiefonds

• Bonden helpen een doorbraak te realiseren in het 

ontwikkelen en implementeren van nieuwe 

producten/diensten

• Structurele financiering vanuit een eigen 

verdienmodel

• Passend bij de veranderende vraag van de sporter

• In het verlengde van de Sportagenda 2017+/ 

Transitie / Sportakkoord

• Kennis en expertise omtrent innovaties borgen en 

uitdragen binnen de sportsector
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Wat is innovatie?

Definitie: Succesvolle (commerciële) implementatie van creatieve ideeën 

door een organisatie of persoon.

• Het product of dienst dat nieuw is voor Nederland of de 

sportsector; 

• Er is sprake van een nieuwe technologie bij productie, distributie of 

marketing;

• Er is sprake van een innovatieve organisatorische opzet en 

werkwijze.
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• Incrementale innovatie

Dingen slimmer doen 

Efficiëntie en effectiviteit vergroten

Vs.

• Radicale innovatie

nieuwe dingen doen

2 vormen van innovatie
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Projectorganisatie

• Theo de Vaal 

• Richard Jacobs
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• Ruud Kok (voorzitter)

Expertpanel

• Roelof Prins 

• Evert-Jan Hulshof

• Vacature 
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Kaders en Richtlijnen



24

• 4x per jaar aanvraagtermijn, zolang er budget beschikbaar is;

• Maximum aanvraagbedrag verhoogd naar 100.000 euro;

• Mate van innovatie beoordeeld in de context van de sportbond;

• Ondersteuning kleine sportbonden in hun aanvraagproces;

• Innovatiestudio vervult een coachrol om plan te optimaliseren;

• 30% cofinanciering door de bond vrij in te vullen;

• Sportbonden kunnen uitlegbaar afwijken van de 30% 
cofinanciering bij te weinig draagkracht.

Wijzigingen fonds tov 2019
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• Voor bonden of samenwerking bonden met externen

• NOC*NSF kan participeren in de uitvoering maar niet aanvragen

• Startup of implementatiefase, niet idee- of conceptualiseringsfase

• Eenmalige aanvraag per project

• Geen interne organisatieprocessen of topsportinitiatieven

• Een kwalitatief businessplan met rendabel verdienmodel

• Onderbouwing van nut en noodzaak door (wetenschappelijk) onderzoek

Aanvraagvoorwaarden (1)



Aanvraagvoorwaarden (2)

• Maximum van 100.000 euro per aanvraag en per sportbond

• Maximum van 2 aanvragen per bond

• Projectlooptijd is uiterlijk 1 jaar

• Min. 30% cofinanciering of bij weinig draagkracht uitlegbaar afwijken

• Sportbond moet voldoen aan minimale kwaliteitseisen

• Opgedane kennis en expertise moet beschikbaar komen voor het collectief

26



27

Een goede aanvraag

• Is gericht op innovatie 

• Wil een doorbraak realiseren

• Kan zichzelf blijven financieren

• Heeft een sterk businessplan

- Gebaseerd op een sterke visie

- Is concreet en duidelijk

- Onderbouwd met onderzoek

- Gericht op een tastbaar rendement

- Realiseert veel impact

- Nagedacht over de borging

- Gevat in praktische uitvoerbaarheid

- Realistische investeringsgrondslag

Een goed idee is nog geen goed plan
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Innovatieplannen dienen onderbouwd te zijn met onderzoek:

• Kenniscentrum Sport biedt ondersteuning voor legitimatie innovatie

-Neem vrijblijvend contact op met Paul van de Meer (paul.vandermeer@kcsport.nl of 

06-21649567) 

• Onderzoeksprogramma Sport 

• Sportinnovator

• Kennisagenda Sport & Bewegen 

• Eigen marktonderzoek

• Onderzoek vanuit NOC*NSF

Onderzoek

mailto:paul.vandermeer@kcsport.nl
https://www.sportinnovator.nl/nieuws/prachtige-resultaten-5-jaar-sportonderzoek-in-digitaal-magazine
http://www.sportinnovator.nl/
https://www.nwo.nl/documents/nwo/nationale-kennisagenda-sport-en-bewegen


Sport Innovatiestudio
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• Innovatiestudio werkt voor en is een initiatief van NOC*NSF 

• Contact opnemen met Innovatiestudio voor advies bij het (af)maken van 

je voorstel. Via info@sportinnovatie.studio

• Afspraak tussen half augustus en half september voor een sessie van 

twee uur

• Minimaal twee dagen van tevoren conceptvoorstel opsturen

• Tijdens de sessie plan pitchen en vervolgens gesprek met tips en advies

• Innovatiestudio schrijft een kort en bondig verslag van de bevindingen

https://sportinnovatie.studio/
mailto:info@sportinnovatie.studio
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▪ 17 juni: ‘Call for Proposal’

▪ 1 oktober: 12.00 uur deadline indienen aanvraag/businessplan 

(VMS)

▪ Begin november: gesprekken voor het Expertpanel 

▪ 1 januari: definitieve beoordeling en toekenningen 

De 3 andere aanvraagdeadlines liggen op 1 januari, 1 april en 1 juli.

Aanvraagproces
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• In VMS

• Format businessplan beschikbaar

• Beknopt maar duidelijk en concreet

Format inhoudsopgave:

• Samenvatting 

• Probleembeschrijving (incl. onderzoeksonderbouwing)

• Oplossing (doel & resultaat)

• Hoe uitvoeren? (incl. tijdspad, fasering, activiteiten)

• Waarom nu (in investeren)? 

• Projectorganisatie 

• Financiële onderbouwing (dekking en kosten van de komende 3 jaar)

• Borging (organisatorisch en financieel na financiering fonds)

• ‘Fit’ aan doelstellingen sport en bond 

Indienen Businessplan 
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• Mate van collectieve (sportsector) en 

individuele impact (sportbond)

• Mate van innovatie

• Kwalitatief en financieel rendement 

• Mate van nut en noodzaak

• Kwaliteit van het ingediende plan: 

organisatie, tijdspad, borging etc.

• Inschatting en vertrouwen in kans van 

slagen

Inhoudelijke beoordeling
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• Expertpanel beoordeelt plannen en adviseert aan directie NOC*NSF 

en directie NOC*NSF kent toe

• Definitief oordeel op basis van businessplan én eventueel gesprek 

• Inhoudelijke en financiële verantwoording op het einde van het 

project 

Beoordelingsproces
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Vragen?
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