Reglement Innovatieprijs Sportaccommodaties 2022
(2 November 2021)
Artikel 1. Organisatie




De Innovatieprijs Sportaccommodaties is een gezamenlijk initiatief van de BSNC,
NOC*NSF, Sportinnovator en VSG.
De prijsuitreiking vindt jaarlijks plaats tijdens de Vakbeurs Sportaccommodaties in
Houten.
BSNC voert het secretariaat van de Innovatieprijs.

Artikel 2. Doelstelling
Met de Innovatieprijs Sportaccommodaties worden kennisdeling en promotie bevorderd
over vernieuwingen in de sportsector, gericht op de aanleg, het onderhoud en beheer en de
exploitatie van sportvoorzieningen. Nevendoelstellingen zijn het versterken van de focus op
innovatie bij het bedrijfsleven, opdrachtgevers en gebruikers, de implementatie (go-tomarked) van innovaties en het uitdragen van het belang van samenwerking in de branche om
te kunnen innoveren.
Artikel 3. Doelgroep
De volgende organisaties en bedrijven kunnen meedoen: ondernemingen en (lokale)
overheden die, als opdrachtgever of opdrachtnemer, een actieve rol spelen of kunnen spelen
bij de aanleg, het onderhoud en beheer en de exploitatie van sportvoorzieningen in
Nederland.
Artikel 4. Beoordelingscriteria
Innovatie is het uitgangspunt. De innovatie kan echter niet los gezien worden van de locatie
en de rol van de opdrachtgever en opdrachtnemer(s). De Innovatieprijs is een prijs voor een
onderneming en/of (lokale) overheid die zich onderscheidt vanwege doorzettingsvermogen,
creativiteit, gedurfd innoverend optreden en concrete plannen en/of ervaringen met het
toepassen van de innovatie bij de beoogde doelgroep. De innovatie is een concreet product,
een procesinnovatie of een innovatieve manier van beheer en onderhoud van een
sportaccommodatie.
De inzendingen worden beoordeeld op basis van de onderstaande criteria:
1. Originaliteit en creativiteit
Het vernieuwende en unieke element in de inzending.
2. Aanleiding
Mate van (wetenschappelijke) onderbouwing van de behoefte, vraag of
probleemstelling die de aanleiding vormde voor de innovatie.
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3. Praktische meerwaarde en effectiviteit
De bijdrage die de innovatie levert aan het realiseren van een fysieke
sportvoorziening en de bijdrage die het daarmee levert aan het sportplezier van de
sporter. De effecten van de innovatie in relatie tot het doel en de duur van die
effecten (korte, lange termijn). Rekening houdend met de kosten en opbrengsten
van de innovatie.
4. Promotie vakgebied
De bijdrage van de innovatie aan het vergroten van de bekendheid van de bijzondere
waarden van productontwikkeling en/of het beheer, onderhoud en exploitatie van
sportvoorzieningen;
5. Concreet en recent
Een recent (2020, 2021, 2022) gerealiseerd en duidelijk product, project of dienst.
6. Samenwerking
De mate waarin is samengewerkt met andere partijen (duurzaam), zowel bij de
ontwikkeling als de realisatie.
7. Visie op de marktpotentie:
De mate waarin er een beeld is van de omvang van de markt en de wijze waarop
men verwacht toegang te krijgen tot de markt
8. Verdienmodel en return on investment
Inzicht in het rendabel maken van de innovatie door de ontwikkelaar en inzicht in de
investeringen die er nodig zijn om van de innovatie gebruik te kunnen maken
9. Rol en betrokkenheid van de eindgebruiker
De wijze waarop de eindgebruiker bij de ontwikkeling van de innovatie is betrokken
en ook in bijvoorbeeld testfases een rol heeft gehad
Per criteria kunnen inzendingen scoren op een schaal van 1 t/m 10. De plaats op de ranglijst
wordt gebaseerd op het totaal aantal punten.
De vijf inzendingen die door de jury het hoogst zijn beoordeeld, krijgen een uitnodiging om
hun innovatie te pitchen tijdens de Nationale Sport Vakbeurs.
De pitches worden beoordeeld door een panel van deskundigen. De panelleden hebben de
mogelijkheid een voucher toe te kennen aan een inzending. Vouchers vertegenwoordigen
een waarde en kunnen worden ingezet voor bijvoorbeeld aanvullend onderzoek of advies op
het gebied van marketing.
Artikel 5. Inzendingen
Inzendingen kunnen van 15 november t/m 6 januari 2022 worden ingediend via de website
van NOC*NSF.
Onderneming en/of (lokale) overheden kunnen zichzelf aanmelden, of worden voorgedragen
door medewerkers of derden zoals sportverenigingen, ondernemende sportaanbieders,
sportbonden of gemeenten.
Aanmelding geschiedt met behulp van een formulier dat beschikbaar wordt gesteld via de
website van NOC*NSF. De inzending dient online ingediend te worden via de website van
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NOC*NSF. Het secretariaat controleert de aanmeldingen en meldt eventuele ontbrekende
informatie aan de inzender. De inzender heeft vijf werkdagen, na de datum van melding door
het secretariaat, om de ontbrekende informatie aan te vullen. De aanmelders ontvangen per
mail een bericht van ontvangst.
De inzenders verklaren zich door inschrijving akkoord met het reglement en geven daarmee
toestemming aan de partners om de inhoud van het plan onder vermelding van naam van de
winnaar(s) te publiceren.
Bij onvoldoende kwaliteit van de inzendingen (er zijn niet minimaal vijf interventies die
minimaal 54 punten of hoger scoren) behouden de partners zich het recht voor om de
innovatieprijs te laten vervallen of de innovatieprijs toe te kennen, zonder een winnaar aan
te wijzen. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury. Over de uitslag
van de Innovatieprijs kan niet worden gecorrespondeerd.
Artikel 6. Jury en panel
De inzendingen worden beoordeeld door een vakkundige en onafhankelijke jury. De jury is
breed samengesteld en bestaat uit minimaal vijf gekwalificeerde personen uit deskundige
organisaties en instituten. De taak van de jury is om de inzendingen te beoordelen en
maximaal vijf winnaars te selecteren.
Het panel bestaat uit minimaal drie personen. De panelleden kunnen juryleden zijn, of
gerenommeerde personen uit de branche met kennis en ervaring over innovatie. Het panel
beoordeelt de pitches van de winnaars en ieder individueel panellid heeft de mogelijkheid,
naar eigen inzicht en oordeel, een voucher toe te kennen aan een of meerdere winnaars
Artikel 7. Bekendmaking winnaars
De bekendmaking van de winnaars is uiterlijk vier weken voorafgaand aan de Vakbeurs
Sportaccommodaties.
De inzendingen worden per brief of mail op de hoogte gesteld of ze tot de winnaars behoren.
Deze brief wordt uiterlijk drie weken voorafgaand aan de prijsuitreiking verstuurd.
De jury kan eigenstandig nader onderzoek doen, eventueel via eigen netwerken. Bovendien
kunnen bij inzendingen referenten opgevraagd worden, die de jury indien nodig, zal
benaderen. De adviescommissie stelt een rapport op. De beslissing van de jury is bindend.
Artikel 9. Pitches en prijsuitreiking
De pitches en prijsuitreiking vinden plaats tijdens de Vakbeurs Sportaccommodaties. Het
programma bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Een pitch door de winnaars.
2. Vragen door de leden van het panel aan de winnaar direct aansluitend aan de pitch.
3. Uitreiken van een voucher door een of meerdere panelleden, direct na afloop van de
pitches.
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Artikel 10. Prijzen
Alle winnaars ontvangen een oorkonde en afhankelijk van de beoordeling van de pitch door
de panelleden, eventueel een of meerdere vouchers.
Artikel 11. Werving
De partners van de Innovatieprijs geven bekendheid aan de prijs via de aan hen ter
beschikking staande communicatiemiddelen.
Artikel 12. Vertrouwelijkheid en geheimhouding
De organisatie, de juryleden en panelleden verplichten zich tot strikte geheimhouding en
gaan zorgvuldig om met de toevertrouwde informatie van de inzendingen, zowel tijdens als
ook na de beëindiging van jury- en panelactiviteiten.
Zij zijn echter niet aansprakelijk voor misbruik, diefstal of het op enige andere wijze teniet of
verloren gaan van de inzendingen.
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