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1 Projectdefinitie 

1.1 Uitdaging 

Nederland en sport zijn onlosmakelijk met elkaar verweven. In 2021 sportte 54% 

van de Nederlanders ouder dan 4 jaar op wekelijkse basis. In 2019 telde de 

sportbonden gezamenlijk 4.720.00 leden. (RIVM, 2021) Sporten is dus een 

belangrijk onderdeel van ons leven. Zo is ook terug te zien in de economische 

cijfers. De totale waarde van de sporteconomie in 2019 was goed voor 7,6 miljard 

euro, 1,1% van het bruto binnenlands product.  

 

Nederland heeft een rijke sportinfrastructuur met 22.000 sportaccommodaties. De 

geschatte gezamenlijke investeringen in sportaccommodaties vanuit gemeenten, 

sportverenigingen en commerciële sportaanbieders bedroeg in 2019 230 miljoen 

euro. (CBS, 2021) De meeste investeringen worden gedaan door gemeentes.  

 

In Nederland werken we aan een vitale sportsector, niet enkel gericht op sportief 

succes. Duurzame en financieel gezonde sportinfrastructuur is hier onderdeel van. 

Ook de sportsector zal zich moeten committeren aan de CO2-reductiedoelstellingen. 

Verschillende initiatieven zijn gestart om dit te bewerkstelligen. Één daarvan is het 

Sportakkoord ondertekend door het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

Vereniging Nederlandse Gemeenten en NOC*NSF. Hierin beschrijven zij het 

volgende: 

 

De ambitie is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame 

sportinfrastructuur. De exploitatie van sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, 

de openbare ruimte wordt beweegvriendelijk ingericht en alle sportaccommodaties 

zijn straks duurzaam. 

 

Het starten van de Buyer Group Circulaire Sportaccommodaties is noodzakelijk om 

te ondersteunen bij deze ambitie. De economische omvang is aanzienlijk en 

verduurzaming staat hoog op het agenda van gemeente en andere beheerders van 

sportinfrastructuur. 

 

<beschrijving van de uitdaging (maatschappelijke transitie) waar deze Buyer Group 

een leidende rol gaat spelen, beschrijf de huidige en gewenste situatie, beschrijf 

waarom het de moeite waard is om deze Buyer Group te starten> 

1.2 Aanleiding 

Het Kenniscentrum Sport en Bewegen startte in november 2021 met het 

Innovatieplatform Sport en Duurzaamheid voor gemeenten. Gericht op gemeenten 

die ambitie hebben op duurzaamheidsthema’s. Het platform werkt vanuit een 

quadruple helix benadering: gemeenten, bedrijven, kennisinstituten zijn betrokken 

bij het platform. PIANOo is hierbij betrokken en heeft de mogelijkheid gezien om 

samen met deelnemers van dit platform een Buyer Group te starten. 
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1.3 Doelstelling 

Deelnemers van de Buyer Group hebben baat bij concrete ondersteuning van hun 

projecten gericht op de realisatie van circulaire sportaccommodaties. In 

gezamenlijkheid willen zij kennis en kunde delen. Deelnemers willen ook kennis 

ontwikkelen, door gezamenlijk te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de 

realisatie van hun projecten. Dat heeft geleid tot de volgende doelstelling: 

 

Binnen de looptijd van Buyer Group wordt een community opgezet van inkopende 

organisaties, die in samenspraak met de markt nieuwe werkwijzen en 

kennisproducten opleveren om zo de realisatie van circulaire  sportaccommodaties 

te vergemakkelijken en te bevorderen. Binnen de looptijd van de Buyer Group wordt 

de voorbereiding van de aanbestedingen van minimaal 4 projecten ondersteund. 

1.4 Projectresultaten 
• Marktvisie en inkoopstrategie 

Een document waarin eenduidig een signaal in de vorm van een visie wordt 

afgegeven richting de markt. De daadwerkelijke toepassing van deze visie 

wordt verder toegelicht in de inkoopstrategie. 

• Standaardisering/ specificering MVI-criteria 

Nieuwe MVI-criteria specifiek voor de productgroep sportaccommodaties. 

• Handreiking ‘Inkopen van sportaccommodaties met de MKI’ 

Instrument voor de berekening van kosten over de gehele gebruiksfase en 

daarna. 

• Best Practices Circulaire Sportaccommodaties 

Bewezen standaarden of richtlijnen voor de inkoop van circulaire 

sportaccommodaties. 

1.5 Afbakening 

De Buyer Group richt zich op de productgroep sportaccommodaties, hieronder vallen 

de volgende werken: 

- Sportvelden 

- Zwembaden 

- Sporthal, kleedgebouwen, clubhuizen en sportkantines 
- Sportinfrastructuur in de publieke ruimte (skateparken, speeltuinen) 

De Buyer Group ondersteunt deelnemers bij de opgaves om sportaccommodaties 

multifunctioneel, circulair, toekomstbestendig en energieneutraal op te leveren. De 

projectresultaten zullen zich hier ook op gaan richten. 

1.6 Randvoorwaarden 

€15.000 exc. BTW is beschikbaar voor directe uitvoeringskosten. 

 

De Buyer Group heeft een looptijd van maximaal twee jaar voor het behalen van de 

projectresultaten.  

Met opmerkingen [HG(1]: Check teams SI 

Met opmerkingen [HG(2]: Klimaatadaptatie 

Met opmerkingen [HG(3R2]: Definieren 
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2 Activiteitenplan 

2.1 Activiteiten 

 

<beschrijf aan de hand van de projectdefinitie welke activiteiten (onderzoeks-, 

ontwikkel- en valideringsactiviteiten) er plaatsvinden en categoriseer ze naar 

(deel)resultaat en/of  tussenproducten (Geleerde Lessen, Marktvisie en -

inkoopstrategie, Analyse Duurzaamheidswinst en Eindrapportage)> 

 

Snelle notities: 

- Vraagbaak 

o Intervisie bij vraagstukken onderling 

o Vragen RVO Routekaart Verduurzaming Sportsector 

o Vragen Innovatieplatform (KSB, VSG, Sportinnovator) 

- Best practices 

o Projectbezoeken 

o Geleerde lessen 

o Vatten in publicatie 

- Werken met MKI 

o Toepassen in pilots 

o Maken handreiking 

- Pilots (14) 

o Brainstormen over inkoopstrategie 

o Geleerde lessen 

2.2 Work Breakdown Structure (WBS) 

<maak aan de hand van de activiteiten uit paragraaf 2.1 een Work Breakdown 

Structure, zie het voorbeeld hieronder>  

Buyer Group 
community

2. Onderzoek

3. Ontwikkeling

4. Toepassen

5. Reflecteren

1. Analyse 1.1 Buying part. 1.2 Learning part. 1.2 Markt

1.1.1 Activiteit

1.1.3 Activiteit

1.1.2 Activiteit

Met opmerkingen [HG(4]: Hier vragen we input 
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< Plaats bovenaan het beoogde projectresultaat, daaronder de deelresultaten, 

daaronder de activiteiten, daaronder de deelactiviteiten, enz.> <voor meer 

toelichting zie pagina 39 van PMC Compact, tiende druk 2018> 

2.3 Expertondersteuning van activiteiten 

<beschrijving welke ondersteuning de Buyer Group nodig heeft voor de activiteiten, 

benoem de experts die worden betrokken, leveren deze experts ad-hoc advies aan 

de buyer group of krijgen deze een structurele rol?> 

2.4 Planning 

<bepaal de afhankelijkheden van de activiteiten, de benodigde tijd en verdeel de 

taken, stel een planning op in maandelijkse intervallen en verwijs naar de 

tussenproducten>  
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3 Projectbeheersing 

3.1 Tijd 

<bepaal de totale doorlooptijd van de Buyer Group, beschrijf het kritische pad van 

de Buyer Group en de mijlpalen, beschrijf hoe de voortgang bewaakt wordt>  

3.2 Geld 

<stel een begroting op aan de hand van de activiteiten en licht toe hoe die kosten 

gedekt zijn eventueel met bijdragen van deelnemers zelf, beschrijf hoe de uitgaven 

gecontroleerd worden gedurende de uitvoering van het project> 

3.3 Kwaliteit 

<inventariseer de kwaliteitscriteria en rangschik naar prioriteit, stel de wijze van 

beheersing vast en voeg eventuele extra activiteiten toe aan de WBS, planning en 

begroting> 

3.4 Organisatie 

<stel een projectorganogram op, een overzicht van taken en 

verantwoordelijkheden, beschrijf hoe besluitvorming plaatsvindt, beschrijf op welke 

wijze bestuurlijk commitment wordt geborgd,>  

3.5 Communicatie 

<bepaal de rol van communicatie in het project, benoem de doelgroep, bepaal 

activiteiten en voeg eventueel toe aan de WBS, planning en begroting> 

3.6 Informatie 

<beschrijf het management van interne communicatie, beschrijf welke informatie 

opgeleverd wordt en waar dat vastgelegd of met wie gedeeld wordt, beschrijf hoe 

kennis gedeeld wordt met andere opdrachtgevers, geïnteresseerden en 

stakeholders, beschrijf hoe en wanneer bestuurders geïnformeerd worden>  

Met opmerkingen [HG(5]: Vul ik in op basis van Hs. 2 
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4 Risicoanalyse 

4.1 Krachtenveld Buyer Group 

<benoem en beschrijf de relevante stakeholders van de Buyer Group en hun invloed 

op het proces, neem minimaal op: opdrachtgever en Kernteam, deelnemers, markt, 

inhoudelijk experts, etc.> 

 

Opdrachtgever: IenW 

Kernteam:  

Deelnemers:  

Markt:  

Experts: 

4.2 Risico’s 

<inventariseer risico’s die tijdens of kort na de voltooiing kunnen optreden, 

categoriseer deze en rangschik ze op dreigingsniveau> 

4.3 Risk Breakdown Structure (RBS) 

<maak een overzicht van de risico’s, zie hieronder een voorbeeld van een RBS> 

 

 

4.4 Mitigerende maatregelen 

<beschrijf mitigerende maatregelen voor de meest dreigende risico’s> 
  

Risico’s Buyer 

Group

Deelnemers Samenwerking Markt Krachtenveld

S. Draagvlak

S. Concurrentie

Met opmerkingen [HG(6]: Vul ik in op basis van Hs 2 & 
3 
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Bijlagen 

4.5 Overzicht van deelnemers 

 Buying participants   

# Organisatie Standplaats Projectnaam 

1    

2    

3    

4    

5    

# Learning paticipants   

# Organisatie Standplaats Projectnaam 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

Etc.    

 

 


