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Executive summary
This document is the final report of the preliminary process preparing an innovative tender for the
development of an interactive platform, with a focus on the unaffiliated athlete. The process ran from
February to June 2022 with Addestino acting as the external facilitator for PIO.
Sport Vlaanderen wants (i.e. the goal of this PIO project) to reach the unaffiliated athlete by means of
an online platform and an accompanying offline policy to get them to do sports in a more qualitative
way. Additionally, Sport Vlaanderen wants to collect data on the sports behaviour of unaffiliated
athletes (athletes who are not members of a recognized sports club or federation). The current method
of data collection is done through surveys with unaffiliated athletes and is not very accurate compared
to the data of affiliated athletes that are received through the sports federations.
The demand side of this platform consists of two groups: the athletes who will act as a participant,
and the providers who act as facilitators (casual exercise groups, sports clubs, local authorities, sports
federations, Sport Vlaanderen itself and private players). A first group of needs were identified in focus
group sessions with athletes and local municipalities and federations. They concern the matching of
assets and users (asset-user matchmaking) and the matching of users among themselves (user-user
matchmaking). In addition, engaging people to sport is a second factor in getting them to use the
platform recurrently in order to eventually capture the data.
Several scenarios on such a platform were drawn up, creating a non-exhaustive set of possible
solutions. Four of them were discussed in detail during a public market consultation:
•
•
•
•

Portal of best sports apps by sport sector: to play sports and to find other athletes
Borrowing app to provide assets: asset-user matchmaking between providers and unaffiliated
athletes
Set of plugins to make assets from sports clubs and governments available for borrowing and
integrate them into existing sports community apps
A community platform across all sports branches that brings athletes into contact with each
other, allows them to form communities and to find sports assets.

In each scenario Sport Vlaanderen wants to leave the exploitation of the platform to a partner(s) or
third party(ies).
This document contains the fully elaborated results of the preliminary process and outlines the
innovation potential of the envisaged solutions from the user, technological, operational, monetization
and legal points of view.
A first conclusion comes from the focus group sessions that Sport Vlaanderen held with both user
groups (unaffiliated athletes and sport facilitators). These show that the potential and level of
innovation is high. On the part of athletes, there is a trend towards unaffiliated sports, with the result
that people want to discover new sports more often and practice several sports. On the providers'
side, there is a desire to get extra income from unused or assets that have become last-minute
available and to make these available to a wider public than within their own members. This outcome
is summarized in four value propositions, each underpinned by unique selling points for a platform
partner towards these users.
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A second conclusion follows from the feasibility of the proposed solutions. Currently, no off-the-shelf
solutions exist. From a market analysis and a market consultation on 02/06/2022, in which relevant
market players (such as product managers, app developers, social platform builders, IT consultancy
agencies) scored each vision on five risk dimensions using planning poker, it appears that the risk is not
so much in the technological feasibility, but in the following three challenges:
1. For the platform to be profitably operated by a private player, the expected recurring use of
the platform is currently still too limited to, for example, an initial introduction to a certain
sport or one-time tries during holidays and trips. First, providers and athletes need to be
attracted to the platform. Next, it is necessary that the offer on the platform is continuously
kept up-to-date. Finding the right business model will be key. Market players that have
experience with such a platform are confident that a suiting business model can be found.
2. To ensure scalability, it is required that the rollout and management of the platform is
supported by a change management program. This is necessary to reduce user adoption as
well as operational risks, concerning among others the handling of reservations, payment
processing, refunds and pick-ups.
3. In order to use and process personal data, the legal framework must be respected with regard
to keeping a personal profile and doing matchmaking based on it, as well as for storing
personal conversations.
Caveat: Remark that a public market consultation offers limited opportunity to discuss business
models in depth as they contain sensitive information. Therefore, it is recommended to complement
this public market consultation with confidential 1-on-1 discussions with all interested parties. It is the
intention that Sport Vlaanderen will organize this themselves. At the end of the market consultation,
the contact details for interested parties to contact Sport Flanders were communicated. The slides
used during the market consultation can be found here.
A third conclusion concerns the most appropriate follow-up trajectory. It follows from the objective of
Sport Vlaanderen and from the two previous conclusions that the challenge in the follow-up trajectory
is to find the right scope and the right business model for an attractive solution. In doing so, it is
essential to choose the right design of the specifications.
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Samenvatting
Dit document is het eindverslag van het voortraject ter voorbereiding tot de innovatieve aanbesteding
voor de ontwikkeling van een interactief platform, met focus op de ongebonden sporter. Het traject
liep van februari tot juni 2022 waarbij Addestino optrad als externe begeleider voor PIO.
Sport Vlaanderen wil (i.e. het doel van dit PIO project) de ongebonden sporter en de sportoverweger
bereiken aan de hand van een online platform en een bijhorend offline beleid om hen zo
kwaliteitsvoller aan het bewegen te krijgen. Daarbovenop laat dit Sport Vlaanderen toe data te
verzamelen over het sportgedrag van ongebonden sporters (sporters die niet aangesloten zijn bij een
erkende sportclub of federatie). De huidige manier van data inwinning gebeurt via enquêtes met
ongebonden sporters en is weinig accuraat in vergelijking met de data van gebonden sporters die
binnenstroomt via de sportfederaties.
De vraagkant van dit platform bestaat uit twee groepen: de sporters die het aanbod afnemen, en de
providers die sportaanbod zullen toevoegen (beweegbendes, sportclubs, lokale besturen,
sportfederaties, Sport Vlaanderen zelf en private spelers). Een eerste groep noden die geïdentificeerd
werden in klankbordsessies met beide groepen (sportproviders en ongebonden sporters) zijn het
matchen van assets en users (asset-user matchmaking) en het matchen van user onderling (user-user
matchmaking). Daarnaast is het engageren tot sporten een tweede factor om sporters van het
platform terugkerend gebruik te laten maken om uiteindelijk de data te capteren.
Er werden verschillende visies voor een dergelijk platform uitgewerkt, waardoor een nietexhaustieve reeks mogelijke oplossingen ontstond. Vier daarvan werden uitvoerig besproken tijdens
een marktconsultatie:
•
•
•
•

Portaal van beste sport apps per sport branche: om te sporten en om andere sporters te
vinden
Ontleen app om assets ter beschikking te stellen: asset-user matchmaking tussen providers en
ongebonden sporters
Reeks plugins om assets van sportclubs en overheden ter beschikking te stellen om te ontlenen
en te integreren in bestaande sport community apps
Een community platform over alle sporttakken heen die sporters met elkaar in contact brengt,
communities laat vormen en sport assets laat terugvinden.

In elke visie wenst Sport Vlaanderen de uitbating van het platform over te laten aan een partner(s)/3e
partij(en).
Dit document bevat de volledig uitgewerkte resultaten van het voortraject en schetst het
innovatiepotentieel van de beoogde oplossingen vanuit zowel gebruikers-, technologisch,
operationeel, monetisatie- als wettelijk standpunt.
Een eerste conclusie komt vanuit de klankbordsessies die Sport Vlaanderen gehouden heeft met beide
gebruikersgroepen. Hieruit blijkt dat de innovatiegraad hoog is. Langs de kant van sporters is er een
trend dat ongebonden sporten in de lift zit met als gevolg dat mensen vaker nieuwe sporten willen
ontdekken en meerdere sporten beoefenen. Langs de kant van de providers is er de wens om extra
inkomsten te kunnen halen uit onbenutte of last minute vrijgekomen assets en deze meteen ook aan
een breder publiek ter beschikking te stellen dan binnen hun eigen vijver. Deze uitkomst is samengevat
19/07/2022
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is vier waarde proposities die elk onderbouwd zijn vanuit unieke verkoopargumenten voor een
platform partner richting deze gebruikers.
Een tweede conclusie volgt uit de haalbaarheid van de voorgestelde oplossingen. Momenteel bestaan
er nog geen off-the-shelf oplossingen. Vanuit een analyse van het huidige marktaanbod en een
marktconsultatie op 02/06/2022, waarin relevante marktspelers met behulp van planning poker elke
visie scoorde op vijf risico dimensies, blijkt dat het risico hem niet zozeer zit in de technologische
haalbaarheid, maar wel in volgende drie uitdagingen:
1. Om het platform rendabel te laten uitbaten door een private speler, is het verwachte
terugkerend gebruik van het platform momenteel nog te beperkt tot bijvoorbeeld een initiële
kennismaking met een bepaalde sport of een eenmalige test tijdens vakanties en uitstappen.
Eerst moeten providers en sporter aangetrokken worden tot het platform. Vervolgens is het
nodig dat het aanbod op het platform continu up-to-date blijft gehouden. Het vinden van het
juiste business model zal de grootste uitdaging zijn. Marktspelers die ervaring hebben met een
dergelijk platform zijn ervan overtuigd dat een geschikt bedrijfsmodel kan worden gevonden.
2. Om de schaalbaarheid te garanderen, is het vereist dat de uitrol en het beheer van het
platform ondersteund wordt door een change management programma. Deze is nodig om de
gebruikersadoptie alsook de operationele risico’s te verkleinen, omtrent onder andere het
afhandelen van reservaties, het verwerken van betalingen, terugbetalingen en afhalingen.
3. Om persoonsgegevens te gebruiken en verwerken, dient de wettelijke omkadering
gerespecteerd te worden op vlak van het bijhouden van een persoonlijk profiel en op basis
daar van matchmaking te doen, alsook voor het opslaan van persoonlijke conversaties.
Caveat: merk op dat een publieke marktconsultatie weinig gelegenheid biedt om in detail business
modellen te bespreken daar deze gevoelige informatie bevatten. Daarom wordt aangeraden om deze
publieke marktconsultatie aan te vullen met confidentiële 1 op 1 gesprekken met alle geïnteresseerde
partijen. Het is de bedoeling dat Sport Vlaanderen dit zelf gaat organiseren. Aan het einde van de
marktconsultatie, werden hiervoor de contactgegevens meegedeeld voor geïnteresseerde partijen om
Sport Vlaanderen te contacteren. De slides van de marktconsultatie zijn hier terug te vinden.
Een derde conclusie heeft betrekking op het meest geschikte vervolgtraject. Uit de doelstelling van
Sport Vlaanderen en de beide voorgaande conclusies volgt dat de uitdaging in het vervolgtraject ligt
om de juiste scope en het juiste business model te vinden voor een attractieve oplossing. Daarbij is het
essentieel om de juiste vormgeving van het bestek te kiezen.
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2 Objectieven en werkingskader
2.1

Achtergrond en doelstellingen

Dit eindverslag beschrijft alle stappen van het voortraject met het oog op het voorbereiden van een
innovatieve aanbesteding voor het PIO project “Ongebonden Sporter Platform” geïnitieerd door Sport
Vlaanderen en presenteert de synthese van de resultaten. Hiertoe werden op een publieke
marktconsultatie de verschillende stakeholders samengebracht met als doel kennis, inzichten en
concrete voorstellen te verzamelen voor de uitdaging van Sport Vlaanderen. Dit rapport brengt
hierover verslag uit om de principes van mededinging, non-discriminatie , transparantie en gelijkheid
te waarborgen, zoals gestipuleerd in artikel 51 van de Wet op de Overheidsopdrachten.
Dit eindverslag formuleert een antwoord op de volgende vragen:
•
•
•

Wat is de scope van het project “Ongebonden Sporter Platform”?
Waar ligt het innovatiepotentieel van dit project, zowel vanuit gebruikers-, ontwikkelaars- en
beheerdersstandpunt als vanuit technologische invalshoek?
Wat is de te volgen weg voor een aanbesteding in het kader van PIO?

Addestino Innovation Management werd door de projecteigenaars (i.e. het Programma Innovatieve
Overheidsopdrachten (PIO) in samenwerking met Sport Vlaanderen) aangesteld om het voortraject
van het project rond “Ongebonden Sporter Platform”, in het kader van het Programma Innovatieve
Overheidsopdrachten, te faciliteren. Addestino heeft als missie om innovatie te leveren aan zijn
klanten, end-to-end, vanaf het idee tot het eindresultaat. Deze missie wordt volbracht dankzij drie
centrale pijlers:
•
•
•

Addestino omvat een multidisciplinair team dat in staat is om innoverende doorbraken te
realiseren doorheen business, strategie, technologie en gebruikerservaring.
Addestino beheerst een iteratieve end-to-end methodologie waarmee risico gereduceerd
wordt en product- en dienstontwikkeling succesvol versneld wordt.
Addestino bezit een diepgaande technologische kennis en past die pragmatisch toe in
verscheidende industriesectoren (informatica, telecom, gezondheidszorg, energie, transport,
elektronica, enz.) en in verscheidene omgevingen (startups, kmo’s, multinationals,
universiteiten en overheidsinstellingen).

Tijdens het voortraject van “Ongebonden Sporter Platform” neemt Addestino de rol op van externe
begeleider. Als externe begeleider faciliteert en coördineert Addestino het voortraject, begeleidt en
modereert het de workshops en stimuleert het de nodige wisselwerking tussen de verschillende
partijen. Als externe begeleider treedt Addestino steeds op in het algemeen belang, met als taak om
de deelnemers aan de marktconsultatie resultaatgericht en op één lijn te krijgen. Daarnaast verschaft
Addestino het nodige inzicht en de nodige ervaring in het innovatiegebeuren, mede door het
aanwenden van een weldoordacht plan van aanpak van het voortraject en een methodologie voor de
inhoudelijke discussies en denkprocessen tijdens de werksessies.
Dit eindverslag is aldus het resultaat van een gestructureerd proces om het innovatiepotentieel van
“Ongebonden Sporter Platform” te bepalen met als doel de vraagstelling naar aanbodszijde te
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verfijnen en hiermee de aankoop van een innovatieve oplossing (en het bestek hiervoor) voor te
bereiden.
Het voortraject van “Ongebonden Sporter Platform” loopt van februari tot juni 2022 en beslaat op het
hoogste niveau het volgende:
1. ‘Scoping’ werksessie met medewerkers van de projectinitiatoren waarbij getracht wordt de
verschillende probleemstellingen in kaart te brengen en een eerste oplossing te schetsen voor elke
probleemstelling. Tegelijk wordt bekeken hoe elke probleemstelling kadert binnen de verwachtingen
van PIO en laat deze sessie toe een eerste maal de maatschappelijke waarde en het
innovatiepotentieel van elke probleemstelling in kaart te brengen. Uit deze sessie volgt de centrale
vraagstelling van het project.
2. Feedback uit eerdere voorbereiding van Sport Vlaanderen verwerken in use cases. Deze sessies
laten toe het innovatie potentieel vanuit de verschillende actoren in de sportwereld verder uit te
werken.
Uit deze stap is duidelijk dat er zich drie overkoepelende noden vormden:
- matchmaking (user-user en asset-user)
- engageren tot sporten
- sport monitoring analytics.
3. Marktanalyse uitgevoerd door Addestino om de use cases te mappen op het huidige
sportapplicatielandschap en zo te kijken waar een innovatiepotentieel zou kunnen liggen. Op basis van
deze marktanalyse werden meerdere visies op een “Ongebonden Sporter Platform” opgesteld, elk met
een bijhorend business model.
4. Marktconsultatie met geïnteresseerde industriepartners en kennisinstellingen om de stand van de
techniek verder te specifiëren, een inschatting te maken van de risico’s en het innovatiepotentieel
vanuit technologische en beheerders invalshoek te bepalen. Deze workshop heeft als opzet om een
gestructureerde groepsdiscussie tussen de spelers uit de industrie en kenniscentra op gang te brengen,
en dit op basis van een niet-exhaustieve set van vier visies op het platform.
5. Eindverslag van de marktconsultatie opgemaakt door Addestino op basis van alle vergaarde
informatie tijdens desk research, werksessies en marktanalyse.

2.2

Deelnemende partners

In het kader van de transparantie en het open karakter van de marktconsultatie van “Ongebonden
Sporter Platform” op 02/06/2022 in Gent (zie uitnodiging) worden hieronder de 24 deelnemende
bedrijven opgelijst.
ACA Group
Atos
Bevoy
CityLegends
Colruyt Group
Cronos
Digital BallistiX
EPSI
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Golazo
Kinetic Analysis B.V.
Kunlabora
Next Apps
Numble
Pencil42
Qbus
Salesforce
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3 Positioneren en definiëren
3.1

De projectinitiators

3.1.1 Vlaams Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)
Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het Departement Economie, Wetenschap
en Innovatie (EWI) heeft als doel de omvangrijke koopkracht van de Vlaamse overheid (en de bredere
publieke sector in Vlaanderen) meer strategisch in te zetten voor innovatie. Hiertoe wil het PIO
overheidsorganisaties in Vlaanderen stimuleren en helpen om een deel van hun aankoopmiddelen te
besteden aan innovatieve overheidsopdrachten, d.w.z. het (laten) ontwikkelen en/of aankopen van
innovatieve producten en diensten waarmee ze hun eigen werking en publieke dienstverlening kunnen
optimaliseren en beter kunnen inspelen op de vele maatschappelijke uitdagingen waarvoor ze staan.
Op die manier wil het PIO bijdragen tot een performantere overheid, competitievere ondernemingen
en oplossingen voor uitdagingen van maatschappelijk belang (gezondheid, milieu en energie,
veiligheid, …).
Het PIO biedt aan overheidsorganisaties in Vlaanderen begeleiding en cofinanciering bij de
ontwikkeling en validering van innovatieve oplossingen. Dit kunnen nieuwe of sterk verbeterde
producten of diensten zijn maar ook nieuwe manieren van werken en organiseren.

3.1.2 Sport Vlaanderen
Sport Vlaanderen is de sportadministratie van de Vlaamse overheid, met als missie: alle mensen in
Vlaanderen zoveel mogelijk kansen bieden om hun hele leven lang te sporten en te bewegen. Ze doen
dit door het sport- en beweegaanbod in Vlaanderen zo kwaliteitsvol en zo toegankelijk mogelijk te
maken op maat van iedereen. Of je nu een recreatief sporter bent of een topsporter: je krijgt hun volle
aandacht.
Sport Vlaanderen deelt zijn kennis, brengt mensen samen, en kijkt met een open vizier naar de
toekomst. Ze werken hiervoor steeds in nauwe samenwerking met de Vlaamse sportsector en
relevante partners. Ze ondersteunen lokale gemeentebesturen en hun sportdiensten, maar ook
erkende Vlaamse sportfederaties, -clubs en andere sportactoren op financieel, logistiek of
organisatorisch vlak, zodat ze op een kwaliteitsvolle manier sport en beweging kunnen aanbieden. Hun
kennis en ervaring maken van hen ook een waardevolle partner voor beleidsmakers op alle niveaus.
Ze doen dit alles omdat ze geloven dat iedereen door te sporten en te bewegen gelukkiger en gezonder
kan worden, en het ons als samenleving sterker en hechter maakt.
Daarvoor dient op een kwalitatieve wijze de huidige participatiegraad vastgesteld te worden. Ze zetten
deze ruwe data om naar overzichtelijke, thematische dashboards en stellen deze samen met diverse
publicaties en webinars ter beschikking van hun partnerorganisaties en de burger in functie van een
optimale kennisdeling om aan de hand daarvan gerichte acties naar verschillende maatschappelijke
doelgroepen een activeringsbeleid te kunnen voeren.
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3.2

Het voortraject van “Ongebonden Sporter Platform”

3.2.1 Achtergrond van het voortraject
Sport Vlaanderen heeft als missie zoveel mogelijk mensen op een kwaliteitsvolle manier aan het
sporten en bewegen te krijgen. Dit gebeurt o.a. via een innovatief kennis en data gedreven beleid.
Binnen dit innovatief beleid is er al een datawarehouse opgezet dat geëxploiteerd wordt a.d.h.v.
zelfgecreëerde thematische dashboards in Power BI. De focus hiervan ligt op de sporters aangesloten
bij erkende Vlaamse sportfederaties, i.e. de gebonden sporter.
Weinig gegevens zijn beschikbaar over de ongebonden sporter, i.e. sporters die niet aangesloten zijn
bij een erkende Vlaamse federatie of erkende sportclub en dus op vaak op eigen houtje aan sport doen.
Dit sportgedrag werd tot nu toe in kaart gebracht door bevragingen bij deze groep. Echter lag de
response rate hier te laag om een kwalitatief onderzoek te voeren.
Door de ontwikkeling van een online platform met complementaire app wilt Sport Vlaanderen een
bovenlaag creëren overheen vele bestaande apps die mensen stimuleren om meer te bewegen,
versterkt met een offline beleidsmethodiek en -strategie voor de betrokken partners (lokale besturen,
sportfederaties, …) om het gebruik van dit platform in hun dagelijkse werking te integreren.
Door de aanwezigheid van de ongebonden sporter op dit platform kunnen betere inzichten verworven
worden in hun gedrag om een gerichter sportpromotiebeleid te ontwikkelen en om hen van betere
omkadering en ondersteuning te voorzien.

3.2.2 Scope van het voortraject
Sport Vlaanderen wil een meer kennis- en data-gedreven sportbeleid voeren en is daarom samen met
de partners op zoek naar innovatieve oplossingen voor (1) een meer accurate
sportparticipatiemonitoring, inclusief dataverzameling omtrent de ongebonden sporter en
sportoverweger en (2) voor een effectievere sportpromotie en -activering naar ongebonden sporters
en sportoverwegers, inclusief het laagdrempelig ontsluiten van het (lokale) sport- en beweegaanbod,
ook van private spelers, evt. supplementair ondersteund door gangmakers/buddies.
Sport Vlaanderen wil (i.e. het doel van dit PIO project) de ongebonden sporter en de sportoverweger
bereiken en motiveren tot beweging aan de hand van een online platform en een bijhorend offline
beleid. Hiervoor heeft Sport Vlaanderen volgende doelstellingen voor ogen:
1. Het Vlaamse sportaanbod online beschikbaar stellen: Online platform beschikbaar stellen
met breed sportaanbod over heel Vlaanderen voor (on)gebonden sporters en
sportoverwegers a.d.h.v. een persoonlijk sportprofiel.
2. Burgers engageren tot sporten: Een meerwaarde bieden aan de ongebonden sporter en
sportoverwegers om gemotiveerd en consistent het platform te gebruiken en aldus bereid zijn
hun data te delen.
3. Data inladen van reeds bestaande sportapps en je sportgeschiedenis centraal bijhouden: Een
bovenlaag creëren voor bestaande sportapps, zonder hiermee in concurrentie te treden. Zo
kan de sporter de eigen data uit diverse apps centraliseren, wat een meerwaarde betekent
door het monitoren van het eigen sportgedrag.
4. Een ondersteunend offline beleid: Een offline beleidsstrategie uitstippelen voor
sportorganisaties en gemeenten om a.d.h.v het digitale platform aan sportpromotie te doen
en inzicht te krijgen in het gebruik van de Vlaamse sportinfrastructuur en het beleid continu
te optimaliseren door middel van uit het platform verworven inzichten.
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5. Een forum aanbieden voor private spelers aan potentiële klanten (i.e. de ongebonden sporters
en sportoverwegers)
Naast de objectieven van het online platform en het offline beleid, is het financieringsmodel ook een
belangrijke factor. Sport Vlaanderen wil investeren in de ontwikkeling van het platform, maar wil niet
het beheer/de exploitatie ervan opnemen. Het platform zou op termijn zelfbedruipend moeten zijn.
Sport Vlaanderen zoekt met name niet enkel naar een ontwikkelaar, maar ook naar een
beheerder/exploitant van het platform. Deze partner blijft ook eigenaar van het platform. Deze
partner-beheerder moet uiteraard wel bereid zijn om een zekere deontologie (bijv. i.v.m. reclame,
toegang, privacy, enz.) te handhaven. De rol van (deontologische) waakhond is nog steeds weggelegd
voor Sport Vlaanderen.

3.2.3 Deliverables van het voortraject
Tijdens het voortraject werd toegewerkt naar dit eindverslag. Het beschrijft alle inzichten verworven
tijdens de marktanalyse en de marktconsultatie, waaronder:
1. Het vastleggen van de scope en het plan van aanpak,
2. inzichten in de behoefte aan de hand van workshops met Sport Vlaanderen,
3. een goede inschatting van het innovatiepotentieel aan de hand van het opstellen van waarde
proposities,
4. inzichten in het aanbod aan de hand van en marktanalyse,
5. een marktconsultatie organiseren om de haalbaarheid en de vereiste investeringen van de
oplossing te onderzoeken,
6. een vertrouwelijk advies formuleren omtrent het vervolgtraject.

3.2.4 Gevolgd proces tijdens het voortraject
Om tot een succesvolle verkenningsoefening te komen, wordt een gestructureerd voortraject
doorlopen om de vraag- en aanbodzijde scherper te stellen. Het voortraject van het “Ongebonden
Sporter Platform”-project heeft volgende specifieke doelstellingen:
1. Bepalen van de precieze scope van het project.
2. Analyseren van de vraagzijde: Wat is de huidige situatie? Wie zijn de verschillende
gebruikersgroepen en wat zijn hun behoeften en noden? Wat zijn mogelijke verbeteringen?
Deze behoeften werden reeds vertaald door Sport Vlaanderen naar functionele vereisten van
een mogelijke nieuwe oplossing.
3. Analyseren van de aanbodzijde: Op welke manier kan de aanbodzijde de geïdentificeerde
noden en behoeften invullen? Wat is de huidige staat van de markt?
4. Mappen van de noden op de markt: Op welke manier kan een nieuw platform de ongedekte
noden opvullen? Wat kan een mogelijk business model zijn?
Om deze doelen te bereiken worden in detail de volgende stappen doorlopen in het voortraject:
Stap 1: Scope van het voortraject
Het formuleren van de scope en het doel van de exploratie. Deze stap biedt een concreet antwoord
op de vraag: Welk probleem dient er opgelost te worden?
Hiertoe werd op 09/02/2022 een eerste vergadering georganiseerd met vertegenwoordigers van EWI
(PIO), Sport Vlaanderen en Addestino.
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Stap 2: Use cases opstellen op basis van functionaliteiten uit klankbordsessies
Voorafgaand aan dit voortraject, organiseerde Sport Vlaanderen twee klankbordsessies met lokale
besturen, sportfederaties en ongebonden sporters om hun mening over een digitaal sportplatform te
bevragen en weer te geven waar hun noden liggen. Hieruit heeft Sport Vlaanderen een lijst met
functionaliteiten gedefinieerd.
De functionaliteiten werden gepresenteerd door Sport Vlaanderen op 09/03/2022. Addestino schreef
deze functionaliteiten uit in use cases en synthetiseerde de noden in enkele one-pagers en doorliep
deze met Sport Vlaanderen op 23/03/2022.
Stap 3: Mappen van de use cases op het huidige marktaanbod
In parallel aan het opstellen van de use cases, werd het huidige sportapplicatielandschap in binnen- en
buitenland onder de loep genomen door Addestino door middel van een web search en in-house
expertise. Per sportapp werd onderzocht welke noden deze reeds afdekte. De eerste aanzet hiertoe
werd toegelicht op 23/03/2022 en een gedetailleerdere uitwerking werd gepresenteerd op
31/03/2023.
Stap 4: Opstellen potentiële sets/modellen voor een ongebonden sporter platform op basis van de
analyse van het huidige marktaanbod
Het opstellen van verschillende mogelijke sets/modellen, die elk op zich een coherent
samenwerkingsmodel bieden tussen de initiatiefnemers en de ontwikkelaar/beheerder-partner, en
bijgevolg ook voor de sportactoren die geïdentificeerd werden als mogelijke eindgebruikers van het
platform.
Elk van deze sets visualiseert een denkrichting en impliceert bepaalde keuzes. Dit biedt een beeld over
de mogelijke samenwerkingsmodellen en kan gebruikt worden om deze mogelijkheden objectief te
evalueren.
Stap 5: Marktconsultatie
Een workshop met spelers uit de industrie evenals deelnemers Sport Vlaanderen en het
Departement EWI (PIO) als observator. De uitnodiging voor de marktconsultatie werd midden april
2022 ruim verspreid via e-notification, de PIO-nieuwsbrief, en het ruimere PIO-netwerk.
De consultatie heeft als opzet om een gestructureerde groepsdiscussie tussen de spelers uit de
industrie en kenniscentra op gang te brengen, en dit op basis van de opgestelde modellen. Hierdoor
kan een duidelijk beeld gevormd worden van de verschillende oplossingen die een antwoord kunnen
bieden op de noden, en de moeilijkheden en technische risico’s die de marktspelers typisch
verwachten tijdens het ontwikkelen en uitrollen van een oplossing.
De marktconsultatie vond plaats te Gent op 02/06/2022, hierbij tekenden 24 bedrijven present
(cf. supra).
Stap 6: Synthese en intern advies
De vergaarde informatie gedurende het voortraject wordt gebundeld in een rapport, inclusief een
advies over de meest aangewezen richting.
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4 Behoeftebepaling
4.1

Identificeren van gebruikersgroepen

4.1.1 Sportactoren
Uit eigen ervaring en uit voorafgaand onderzoek, identificeerde Sport Vlaanderen volgende
gebruikersgroepen (actoren) van het platform:
•

•
•

•

•

•

•

Ongebonden sporter/sportoverweger: de ongebonden sporter is een individu die los van een
lidmaatschap bij een sportclub/sportfederatie op een niet- of anders-georganiseerde manier
actief sport. Dit kan gaan van zeer regelmatige tot zeer sporadische sportparticipatie. Dit
gebeurt individueel of met vrienden. Deze groep sporters is erg divers en weinig gekend.
Daarnaast zijn er ook de sportoverwegers, personen die aangeven dat ze de intentie hebben
om te starten met sporten of die nauwelijks sportactief zijn en meer willen gaan sporten.
Beweegbende: Een groep ongebonden sporters die op regelmatige basis afspreken om samen
aan sport te doen.
Lokaal bestuur: een gemeente of stad die een eigen sportdienst heeft met materiaal,
infrastructuur (ter reservatie of publiek beschikbaar zoals bijvoorbeeld een Finse piste of
fitnesstoestellen op pleintjes) en begeleiders.
Publieke sportclub: Plaatselijke sportvereniging die al dan niet gebruikt maakt van de
infrastructuur en/of het materiaal van een lokaal bestuur. Een sportclub volgt het beleid van
de overkoepelende sportfederatie.
Sportfederatie: “De bond”. Een organisatie die een verzameling van sportclubs overkoepelt
en aanstuurt. Een sportfederatie kan, mits ze voldoen aan de voorwaarden van het decreet op
de georganiseerde sportsector, erkenning of subsidiëring aanvragen bij Sport Vlaanderen.
Soms maken zij ook gebruik van de infrastructuur en materiaal van een lokaal bestuur.
Private speler:
o Een privé sportclub met eigen infrastructuur en materiaal, niet aangesloten bij een
erkende Vlaamse federatie (bv. vestiging van een commerciële fitnessketen)
o Een retail speler (e.g. Decathlon) die eigen sportinfrastructuur heeft (Frankrijk),
omringd door sportwinkels
Sport Vlaanderen: cf. supra

19/07/2022

EWI – PIO – 2022

14

Ongebonden Sporter Platform

Volgende figuur toont de interacties tussen deze actoren. Deze actoren kunnen we nog eens verder
opdelen in afnemers van content (huren of deelnemen) en aanbieders/providers (verhuren en
organiseren). Onder evenementen wordt verstaan: sportlessen, wedstrijden, tornooien, happenings,…

4.1.2 Gezochte (IT-)partner
Sport Vlaanderen is op zoek naar een partner/partners die instaan voor het ontwikkelen, beheren,
exploiteren en verder commercialiseren van het online platform.

4.2

Vooraf bepaalde functionaliteiten en daaruit volgende use cases

Vertrekkende van de verworven inzichten uit de klankbordsessies, werden 86 functionaliteiten
opgesteld en onderverdeeld in 12 categorieën:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Berichtenfeed/startpagina
Betalende functies
Contentcreatie & beheer
Data creatie & beheer
Extra functies
Interacties
Materiaal & infrastructuur
Mobiele applicatie
Ondersteuning
Promotie & marketing
Registratie/profiel
Sportagenda

Daarnaast werden deze functionaliteiten ook afgebeeld op hun prioriteit (must-have of nice-to-have)
en volgens welke actoren betrokken zijn.
Op basis van de toelichting van Sport Vlaanderen op de functionaliteiten, werden use cases
uitgeschreven. Bijlage A toont de volledige lijst met use cases.
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4.3

Extractie van de noden

De use cases kunnen onderverdeeld worden volgens de noden die ze oplossen. Er manifesteren zich
drie grote blokken: match-making, engageren tot sporten en sport analytics.

Om een inschatting te krijgen waar het gewicht ligt bij de use cases, werd per use case een nood
toegewezen die deze het meest oplost.

Een belangrijke kanttekening bij bovenstaande figuur is dat dit overzicht enkel de noden definieert,
maar geen inzicht biedt in hoe groot de nood is, noch hoe uniek deze is. Ten opzichte van de
eindgebruiker kan met andere woorden nog geen uitspraak gedaan worden hoe groot de toegevoegde
waarde is per use case.
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4.4

Value proposities ter validatie van de noden

Ter validatie van de noden geëxtraheerd uit de klankbordsessies door Sport Vlaanderen en de daaruit
volgende use cases (zie ook hierboven), werden onderstaande value proposities uitgewerkt in een
aantal one pagers. Deze werden opgesteld vanuit het perspectief van een uiteindelijke verkoper van
het platform en beantwoorden volgende vragen:
•
•
•
•

Tot wie richt het platform zich (gebruikersgroep)
Wat is het platform voor hen
De nood die het voor hen oplost
Waarom dit platform uniek is voor hen

19/07/2022

EWI – PIO – 2022

17

Ongebonden Sporter Platform

4.5

Offline beleidsstrategie

Een ander onderdeel aan dit online platform, is hoe dit platform opgepikt en dagelijks gebruikt kan
worden door de eerder genoemde actoren. Hoewel de offline beleidsstrategie initieel in het
begeleidingstraject door Addestino zat, werd deze niet apart onderzocht in een eigen
marktconsultatie. Deze zal apart onderzocht worden in de vorm van een nog verder te bepalen
informatieronde. Onderstaande slide vat de te overwinnen uitdagingen samen:
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Sport Vlaanderen beschikt over een diepgeworteld netwerk binnen de erkende sportfederaties,
sportclubs en lokale besturen. Via hun actief sportpromotie beleid door hun (boven)lokale consulenten
promoten ze de lopende sportcampagnes en delen ze inzichten in de laatste sporttrends om het lokale
sportbeleid te optimaliseren.
Om een online platform met bijpassend offline beleid te laten promoten en verspreiden door de
consulenten, is het van belang om voldoende documentatie op te stellen. Ter ondersteuning van het
platform zijn duidelijke handleidingen vereist in de vorm van bijvoorbeeld e-learnings, How To’s of
andere tools. Dit verzekert dat er geen informatie of richtlijnen verloren gaan bij het opleiden van
medewerkers van Sport Vlaanderen of bij Train The Trainer principes die eventueel gebruikt kunnen
worden richting sportproviders.
Daarnaast is het ook vereist dat voldoende aandacht besteed wordt aan het vermarkten van het
platform richting de sportproviders. Via het opstellen van de juiste persona’s, (gedetailleerde
beschrijving van een fictieve gebruiker, opgesteld voor zowel sporters als providers) moeten de juiste
strategieën gevonden worden om elke speler gepast te kunnen overtuigen het platform te gebruiken.
Bovenstaande uitdagingen werden ook geformuleerd tijdens de marktconsultatie (zie verder). Een
offline beleid is met andere woorden zeker niet te onderschatten in het bereiken van voldoende tractie
op het platform.

5 Bevindingen uit het huidig marktaanbod
5.1

Framework

Sport Vlaanderen had als voorbereiding op dit voortraject al een marktonderzoek uitgevoerd.
Addestino heeft daarop voortgebouwd.
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De resultaten worden samengebracht in onderstaand framework. In grijs staan de verschillende
categorieën. Op de verticale as staan de noden zoals eerder gedefinieerd. Horizontaal staat het
werkingsmodel van de te positioneren apps:
•

•

•

Bottom-up open werking: hier staan de platformen die toegankelijk zijn voor iedereen. Deze
zijn niet op uitnodiging of vereisen geen bepaald lidmaatschap. Gebruikers vinden vanzelf hun
weg naar deze platformen.
Top-down werking: In deze groep vallen platformen van organisaties zoals professionele
event- of marketingbureaus. Zij dienen hun apps te promoten richting eindgebruikers, anders
worden deze niet gevonden.
Bottom-up gesloten werking: gesloten platformen die enkel toegankelijk zijn voor mensen uit
een bepaalde buurt, leden van een bepaalde sportclub, of werknemers van eenzelfde bedrijf

5.2

Groepering platformen in de markt

Een eerste groep spelers zijn de zogenaamde sport community software apps. De focus van deze apps
ligt op makkelijk toegankelijke sporten (sporten waarvoor er geen bepaalde infrastructuur of specifieke
materialen nodig zijn). Ze creëren een eigen community en laten toe om onder andere met elkaar te
interageren op basis van opgeladen sportprestaties.
Sommige van deze apps worden gepromoot door lokale overheden, waardoor deze ook vallen onder
de categorie top-down. Daarnaast zijn er sport marketing bureaus die apps ontwikkelen voor
specifieke events. Bij bijvoorbeeld fiets- of wandelevenementen, kan er de mogelijkheid zijn om te
integreren met fiets- of loopapps, waardoor ook de brug met de open bottom-up werking gelegd
wordt.
Onderstaande figuur geeft een gedetailleerdere beschrijving van deze groep, alsook enkele
voorbeelden van marktspelers.
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Een tweede groep marktspelers zijn de sport event marktplaatsen. Hier wordt vooral gefocust op
matchmaking tussen zowel users onderling als met infrastructuur, maar valt het community aspect
weg. Het aanbod van private spelers (privé sportclubs) vindt hier het best zijn weg.
Onderstaande figuur geeft een gedetailleerdere beschrijving van deze groep, alsook enkele
voorbeelden van marktspelers.

Een laatste groep is de gesloten community software, onderverdeeld in:
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•

•
•

(Remote) culture engagement software: gebruikt in de bedrijfswereld om de samenhorigheid
van een team te boosten door middel van zowel offline als online evenementen en
teambuildings
Local community marketplace: online platformen voor buurtnetwerken
Georganiseerde sport en event software: tools gebruikt door bijvoorbeeld sportclubs om hun
werking op een digitaal platform door te trekken: ledenbeheer, communicatie tussen spelers,
trainers en ouders, competitie kalender, …

Onderstaande figuur geeft een gedetailleerdere beschrijving van deze groep, alsook enkele
voorbeelden van marktspelers.
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Wanneer de onderzochte marktspelers op het framework geplaatst worden, dan leidt dit tot deze
figuur.

6 Visies op een ongebonden sporter platform
Vanuit de behoefteanalyse (lijst van use cases, zie Bijlage A: Lijst met functionaliteiten en use cases)
en vanuit de analyse van het huidige marktaanbod, heeft Addestino een aantal visies uitgewerkt op
een ongebonden sporter platform, waar de kern van het verhaal zich in het business model bevindt.
Elke visie werd opgesteld om de overlap tussen verschillende visies zo goed mogelijk te minimaliseren
zodanig dat er op een gestructureerde manier zoveel mogelijk functionaliteiten en verdienmodellen
aan de markt voorgelegd konden worden.
Deze visies vormen een niet-exhaustieve set oplossingen. De uiteindelijke voorkeursoplossing echter
kan wel bestaan uit een combinatie van deze modellen, of een geheel nieuwe uitwerking.
De vier visies werden in detail tijdens de consultatie aan de marktspelers voorgelegd ter validatie.
Alvorens de feedback vanuit de markt op deze visies aan bod komt, geven we hier eerst duiding bij wat
we met de vier visies voor ogen hebben ‘in algemene termen’. De gedetailleerde bespreking van de
visies (voor- en nadelen, randvoorwaarden, reikwijdte, enz.) komt dan daarna aan bod.

6.1

Visie 1: Portaal om sportapps te vinden

De eerste visie start vanuit de optiek dat het betreffende platform een portaal/catalogus/appbibliotheek vormt dat de kans biedt aan zijn gebruikers om de juiste sportapps te vinden. Sport
Vlaanderen geeft de portaal partner duidelijke richtlijnen omtrent de apps die ze op het portaal mogen
toevoegen.
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De scope (in termen van assets en sporten) van dit platform is afhankelijk van welk type 3rd party
apps/platformen er op dit portaal te vinden zijn.

Ook de functionaliteiten die uiteindelijk ingevuld worden, zijn afhankelijk van welk type 3rd party
apps/platformen er aangeboden worden. De meest toepasselijke use cases worden hieronder
opgesomd. Zie Bijlage A voor een gedetailleerder overzicht bij deze use cases.

Sport Vlaanderen bewaakt haar deontologische code en waarden op het platform in de vorm van
richtlijnen voor de portaal partner zodat er geen onethische boodschappen of inhoud op het portaal
getoond kunnen worden. De portaal partner staat in voor het life cycle management van het platform:
ontwikkeling, uitbating en onderhoud.
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Sport Vlaanderen biedt een eenmalige som geld aan voor de initiële ontwikkeling. Daarna is het de
bedoeling dat het platform zichzelf onderhoudt door middel van advertenties (volgens de
deontologische code).
Qua data-uitwisseling stelt dit model voorop dat Sport Vlaanderen de exclusieve rechten heeft op alle
gebruiksgegevens van het portaal. In deze visie wordt onder gebruiksgegevens verstaan al het zoek-,
klik- en download gedrag van de gebruikers op het portaal zelf, maar niet op de individuele apps.

6.2

Visie 2: Ontleendienst met asset-user matchmaking

Deze visie focust op matchmaking tussen sporters en assets van providers. Sport providers stellen hun
materiaal, infrastructuur en evenementen (zoals vrije traingingsplaatsen) ter beschikking op het
platform, die dan vervolgens gereserveerd kunnen worden door sporters. Via een eventuele koppeling
met Google Maps moet het mogelijk zijn om ook in die app op basis van locatie assets terug te vinden.

Dit platform vangt de nood op om ongebonden een asset-intensieve sport uit te oefenen. Qua scope
ligt hier dus de focus op sporten die specifieke materialen of infrastructuur vereisen om beoefend te
kunnen worden. Verder komt er geen user-user matchmaking aan te pas in dit model.
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De meest relevante use cases worden hieronder opgesomd. Zie Bijlage A voor een gedetailleerder
overzicht bij deze use cases.

Daarnaast is het in dit business model mogelijk om als app partner een fee te vragen voor het huren
van sportmateriaal. Een gedeelte van deze fee stroomt door naar de provider van de gereserveerde
asset, het overige deel blijft in handen van de platform partner. Die partner deelt de gebruikersdata
(zoals zoekgedrag, reservaties en beschikbaar aanbod) van het ontleen platform gratis en exclusief met
Sport Vlaanderen, maar deze laatste heeft wel het recht om de data verder te verdelen.
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6.3

Visie 3: Plugin om sportassets toe te voegen aan apps van derden

De derde visie focust zich op het creëren van plugins richting apps van derden (bijvoorbeeld fiets- of
ski apps). Sportproviders kunnen hun assets via deze plugin ter beschikking stellen aan de
eindgebruikers van deze apps van derden.

Welke assets er aangeboden kunnen worden via de plugin hangt hierbij af van de onderliggende
werking van desbetreffende app van derden. Zo heeft een loopapp er geen baat bij dat haar gebruikers
een badmintonnet kunnen huren.
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De meest toepasselijke use cases worden hieronder opgesomd. Zie Bijlage A voor een gedetailleerder
overzicht bij deze use cases.

Het business model berust hier op delen van inkomsten tussen de apps van derden en de plugin
partner. Deze laatste deelt dan de revenu met de sport providers. Wat de gebruikersdata (het gebruik
van plugin door de eindgebruikers van de apps van derden) betreft, kan de plugin partner, naast het
delen met Sport Vlaanderen, nog vrij de data gratis delen met andere partijen.

6.4

Visie 4: Sport community met asset-user matchmaking

De laatste visie focust op een online community app waarin zowel asset-user als user-user
matchmaking mogelijk zijn.
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De scope van het platform bevindt zich nu over alle sporten heen, zowel asset-intensieve als nietasset-intensieve sporten. Verder zit user-user matchmaking nu in scope.

De meest toepasselijke use cases worden hieronder opgesomd, zoals gedefinieerd door Sport
Vlaanderen en in volgorde van prioriteit. Bijlage A: Lijst met functionaliteiten en use cases zoomt
dieper in op deze functionaliteiten.

Nieuw in dit business model is dat de operationele beheerder nu tegen betaling de gebruikersdata
(zoals reservaties, sportinteresses en prestaties) deelt met Sport Vlaanderen en sport providers.
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7 Evaluatie van de vier sets
7.1

Methode en te scoren dimensies

De marktconsultatie was in eerste plaats gericht tot mensen met ervaring in sales en product
management. Het open karakter van de consultatie liet toe dat iedereen zich kon inschrijven. Onder
de genodigden zitten dus zowel salespersonen, product managers als anderen zoals ontwikkelaars en
consultants.
Tijdens de marktconsultatie werd gevraagd aan de deelnemers om vier visies te gaan scoren op
volgende parameters. Dit om zo goed mogelijk de risico’s, beperkingen, mogelijkheden van elke visie
in kaart te brengen:
•
•
•
•
•

Gebruikersadoptie risico’s
Valkuilen in het business model
Technologische risico’s
Operationele complexiteit
Risico’s op de wettelijke naleving

Deze dimensies werden ingeschat door experten uit de industrie tijdens een publieke
marktconsultatie. Deze marktconsultatie ging door op 2 juni 2022 te Gent. De volledige lijst met
deelnemers is terug te vinden in Sectie 2.2 van dit verslag. De dimensies werden ingeschat door middel
van planning poker. Hierbij schalen industriële partners de risico’s die vasthangen aan elke visie en
dimensie. De laagste waarde in de schaalverdeling is een 0 en betekent “totaal geen risico”: de
oplossing bestaat en kan zonder problemen worden toegepast. Een waarde van 8 dient te worden
geïnterpreteerd als “een oplossing is mogelijk maar een inspanning is vereist om ze te bereiken”.
Waardes boven de 20 impliceren een kans dat een oplossing niet kan worden gevonden. De
maximale waarde is 100 en houdt in dat “fysische grenzen dienen te worden verlegd” om een
oplossing te ontwikkelen. Onderstaande figuur geeft deze schaal weer.
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Verder werd deze schaal per dimensie verder vertaald als:

Volgende subsecties zullen dieper ingaan op de scoring per visie. De resultaten worden gepresenteerd
in dezelfde volgorde als ze in de marktconsultatie aan bod gekomen zijn.

7.2
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Inschatting van de gebruikersadoptie risico’s
Gebruikers maken éénmalig gebruik van dit portaal en daarna hoeven ze niet meer terug te keren daar
ze tijdens hun eerste bezoek al de juiste sportapps al gevonden hebben. Dit portaal zal eerder een
adviserende rol hebben en zal niet actief gebruikt worden.
Gebruikersadoptie risico: 20
Inschatting van valkuilen in het business model
Er zit geen toekomst in dit model voor een privaat bedrijf. Users maken eenmalig gebruik van dit
portaal, bijgevolg is er geen model voor adverteerders mogelijk. De enige waarde voor eindgebruikers
is dat al het werk naar het zoeken van de juiste sportapp al gedaan werd, maar dit is het ook.
Business model risico: 40
Inschatting van het technologisch risico
De technische implementatie is niet off-the-shelf beschikbaar. Er is een databank nodig die bijhoudt
welke users welke apps vinden, maar echt gecompliceerd is dit niet.
Technologisch risico: 8
Inschatting van de operationele risico’s
Het linken van apps naar dit portaal vormt niet de operationele moeilijkheid, zeker niet indien alles in
de cloud gebeurt. In dat geval is dit portaal slechts een collectie van web pagina’s en databanken.
De grote moeilijkheid zit hem in het feit dat er voortdurend sportapps bijkomen en dat de bestaande
sportapps van inhoud wijzigen (updates). Daarnaast kunnen de prijsmodellen van apps ook wijzigen.
Om dit continu bij te houden, moet er veel tijd en effort geïnvesteerd worden in de analyse/reviewing
van de apps. Hoe meer sportapps er zijn, hoe groter de complexiteit.
Operationele risico’s: 40
Inschatting tot naleven van de wettelijke verplichtingen
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen wat onder de verantwoordelijkheid valt van het
portaal en wat onder die van de aangeboden sportapps. Het is moeilijk om bestaande sportapps te
laten voldoen aan de deontologische richtlijnen van Sport Vlaanderen. Een exonoratieclausule die zegt
dat Sport Vlaanderen niet verantwoordelijk is voor de werking van de aangeboden app, kan het risico
al verlagen. Hoe dan ook, bij elke wijziging in een aangeboden app, moet er enige vorm van controle
gebeuren op de inhoud.
Wettelijke navolging: 40
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7.3

Scoring visie 2 – Ontleendienst met asset-user matchmaking

Omdat in dit model de noden van eindgebruikers en providers verschillen, werd hier het onderscheid
gemaakt tussen beide.
Inschatting van de gebruikersadoptie risico’s
Als eindgebruiker zal je je initiële zoektocht starten op Google. Het is dus zeker van belang dat de app
de eerste suggestie wordt van de zoekmachine. Een ontleendienst lijkt vooral geschikt voor one-timetries, bijvoorbeeld als je een nieuwe sport wilt testen zonder meteen lid te worden van een sportclub
of wanneer je bijvoorbeeld op vakantie bent en daar wilt sporten (airbnb voor sportassets).
Terugkerend gebruik maken van dit platform om materiaal te ontlenen lijkt minder vanzelfsprekend.
Deze groep sporters zal eerder neigen naar het aankopen van eigen sportmateriaal en heeft het
platform dus niet (meer) nodig om materiaal te ontlenen.
Gebruikersadoptie risico’s: 8-20
Inschatting van de provider adoption risico’s
Bij de providers zijn er twee groepen te identificeren: providers die al een asset management tool
gebruiken en deze die alles nog op papier of in excel bijhouden. Indien de providers al zulke tool
gebruiken, staan ze zeker en vast open voor het gebruik (ze zijn al overgeschakeld), maar moet je ze
overtuigen om over te schakelen op dit nieuw platform. Indien ze nog geen management tools
gebruiken, dan zijn de adoptie risico’s het grootst. Ze moeten namelijk hun volledige manier van
werken aanpassen.
Provider adoption risico’s: 5-13 en 20-40
Inschatting van valkuilen in het business model
Nota: Op dit moment in de marktconsultatie, werd door Sport Vlaanderen benadrukt op welke
blijvende ondersteuning gerekend kan worden bij het promoten van de oplossing richting de
eindgebruikers (zowel richting sporters als providers). Zie ook eerder Offline beleidsstrategie en
sportpromotiebeleid. Het enthousiasme van de markt ging omhoog toen dit duidelijk gemaakt werd.
De markt geeft weer dat er twee groepen zijn. Diegene die al een dergelijk model geïmplementeerd
hebben, of weet hebben van gelijkaardige implementaties. Zij schatten het risico eerder laag in. De
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reeds bestaand modellen tonen dat er waarde in zit, maar je moet je kunnen onderscheiden van wat
vandaag de dag al bestaat.
Er komt een extra laag complexiteit bij kijken wanneer je ook toelaat dat individuen (niet professionele
providers) sportassets ter beschikking stellen tegen betaling. Dan komen er bedenkingen naar boven
rond kwaliteitscontrole en terugbetalingsbeleid. Er zijn ook twee soorten providers: diegene die geld
willen verdienen, en zij die dit platform willen gebruiken als geste naar de gemeenschap. Beide
vereisen een andere aanpak.
Business model risico: 20
Inschatting van het technologisch risico
De technologische haalbaarheid van deze visie werd al gedemonstreerd in het verleden, maar de
complexere vragen zitten hem in de implementatie van terugbetalingen, reservaties, betalingen,
behandelen van dubbele boekingen die allen zullen moeten kunnen communiceren met de bestaande
back-end toepassingen van de providers.
Technologisch risico: 40
Inschatting van de operationele risico’s
De operationele risico’s zitten in se niet bij het platform zelf, maar bij de providers. Zij moeten zorgen
dat hun assets ten allen tijde geüpdatet zijn tussen het platform en de boekingen die ze zelf via anderen
kanalen binnen krijgen. Indien dit niet gebeurt, dan krijg je dubbele boekingen. De frustraties en
klachten die daaruit voorvloeien, zijn wel te behandelen door het platform.
Operationele risico’s: 40
Inschatting tot naleven van de wettelijke verplichtingen
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen georganiseerde providers (sportclubs, gemeenten,
retail) en individuen. De eerste groep zal zijn assets gedekt hebben onder een verzekering, de andere
groep niet. Bij ongevallen, komen de vragen hierover bij het platform terecht. Hiervoor zou er weer
een disclaimer moeten komen die duidt dat het gebruik van assets niet onder de verantwoordelijk van
het platform valt. Verder moet er ook vermeden worden dat de kwaliteitseisen op de assets te groot
worden. Dit komt doordat iedereen een business kan maken als provider (cfr. Uber waar iedereen met
zijn eigen auto diensten kan aanbieden. Meer en meer taxibedrijven springen hierop en doen
verplaatsingen met high-end wagens, waardoor de gebruikers dit de standaard gaan vinden en dus
strenger worden, wat in de context van Sport Vlaanderen kan betekenen dat private spelers de
bovenhand gaan nemen op publieke sportclubs en gemeenten.).
Wettelijke navolging: 40
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7.4

Scoring visie 4 – Sport community met asset-user matchmaking

Inschatting van de gebruikersadoptie risico’s
Vanuit het standpunt van een eindgebruiker klinkt een dergelijk platform met een community aspect
aanlokkelijk, mits er voldoende focus is op marketing, storytelling en communicatie naar
eindgebruikers (opgevangen door het offline beleid van Sport Vlaanderen). Het bouwen van een
community is een moeilijke (maar haalbare) en tijdrovende zaak en de toegevoegde waarde moet
meteen duidelijk zijn. Anders wordt dit het zoveelste platform dat om aandacht vraagt. Lessen uit het
verleden tonen dat je tot een zekere zin mensen kan laten toetreden tot communities binnen dezelfde
sfeer van hun interesses of sportieve doelen, maar toetreden tot communities of feeds raadplegen van
sporten of interesses die je niet liggen, zal je enkel doen om vrienden of kennissen te volgen.
De markt licht toe dat er een trend is naar ongebonden sport en multi-sport. Als er gekeken wordt naar
de opkomende sporten, dan moeten deze sporten op de kar van de digitale communities springen,
anders maken ze geen kans om te groeien tussen het bestaande aanbod. Je ziet dus al dergelijke
platformen opduiken specifiek voor deze sporten. Een sportfederatie kan hierbij helpen. Uit onderzoek
kwam ook voort dat een community gedachte (zowel bij gebonden als ongebonden sport) helpt
mensen te engageren tot sporten. Mensen blijven tot 3 jaar langer lid van een sport community en
sporten over het algemeen tot 5 jaar langer indien er enige vorm van sociale werking aan te pas komt.
Onder de aanwezige marktspelers werd tot de consensus gekomen dat het risico eerder laag ligt indien
alle noden ingevuld worden en er voldoende focus ligt op het binden van de ongebonden sporter tot
het platform (opgevangen door het offline beleid van Sport Vlaanderen). Het community aspect geeft
wel nog een aantal bedenkingen. Dit platform moet van de eerste keer juist zitten, alle noden moeten
meteen ingevuld worden, anders keren gebruikers niet terug. In dit model is een gefaseerde opstart,
het gradueel uitrollen van must-have functionaliteiten, dus niet mogelijk.
Gebruikersadoptie risico: 8-13
Inschatting van valkuilen in het business model
Er zijn genoeg winstmodellen mogelijk om een platform te kunnen onderhouden. Spelers die reeds
ervaring hebben met zulk platform, of kennis hebben van een dergelijke opzet in het buitenland,
scoren dit risico lager in. De uitdaging zal zijn het platform draaiende te krijgen (cold start), dit volgt
namelijk de tendens van vraag en aanbod.
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Daarnaast zijn het merendeel van de beoogde providers gemeenten en erkende publieke sportclubs,
die vaak met een beperkt budget werken. Je gaat dus veel providers moeten bedienen die elk slechts
een kleine bijdrage kunnen doen. De markt geeft aan dat de vragen rond het business model en de
mogelijke monetisatie modellen nog meer in detail uitgewerkt moeten worden om het risico te kunnen
verlagen.
De bereidheid om in dit model in te stappen ligt ook verdeeld. De aanwezige partijen die reeds zulk
platform ontwikkeld hebben, hebben grote bereidheid. Vanuit eerdere projecten zien zij dat indien er
de juiste ondersteuning zal komen vanuit Sport Vlaanderen rond moderatie, beleidsondersteuning en
communicatie, het risico lager is.
Business model risico’s: 5-8 en 40-100
Inschatting van het technologisch risico
Het verleden en reeds bestaand internationale platformen wijzen uit dat alle functionaliteiten
technologisch zeker haalbaar zijn. Alle bouwblokken hiervoor zijn beschikbaar. Vanuit de literatuur is
er genoeg beschikbaar om de juiste persona’s te bouwen. De enkelingen die wel kennis of ervaring
hebben met deze bestaande bouwblokken of oplossingen, schatten het technologisch risico laag in.
Niet iedereen zal geïnteresseerd zijn in dezelfde content, enige vorm van personalisatie is vereist.
Het hoge risico zit hier in de effort en budget die nodig zijn om alles first-time-right te bouwen, dit om
het risico bij gebruikersadoptie te minimaliseren, zie hierboven.
Technologisch risico: 3-8 en 40-100
Inschatting van de operationele risico’s
Dit is geen rocket scene. Indien er vanuit Sport Vlaanderen de nodige effort en budget is voor
marketing en ondersteuning, dan zal het platform wel van de grond gaan.
Het platform moet wel schaalbaar zijn en flexibiliteit garanderen. Het is niet de bedoeling dat het
platform binnen 5 jaar herontworpen moet worden om aan de toekomstige noden te kunnen voldoen.
Operationele risico’s: 20-40
Inschatting tot naleven van de wettelijke verplichtingen
Het uitwisselen van data tussen Sport Vlaanderen, federaties en gemeenten zijn geen ongekende
vraagstukken, dit gebeurt vandaag de dag al. Het grootste gevaar zit hem in de nieuwe soort data die
je via dit platform zal krijgen: persoonlijke profielen die gebruikt worden voor automatische
matchmaking en het opslaan van private conversaties.
Daarnaast is er ook nog het fysieke veiligheidsgevoel. Afspreken met vreemden om te gaan sporten
klinkt als een hoge drempel om te nemen en kan verkeerd uitdraaien. Wie is verantwoordelijk als er
conflicten ontstaan? Hier kan het community verhaal bijstaan. Als je sport binnen een community, dan
creëer je een vertrouwde en veilige omgeving.
Wettelijke navolging: 20-40
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7.5
Scoring visie 3 – Plugin om sportassets toe te voegen aan apps
van derden

Inschatting van de gebruikersadoptie risico’s
(De markt focust hier op derde partij apps als gebruiker)
Uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van de app van derden om de plugin te integreren. Waarom
zou de app van derden niet zelf een dergelijke plugin ontwikkelen om dezelfde assets te ontsluiten?
Daarnaast moet er telkens weer een sportapp overtuigd worden om de plugin te gebruiken, en er zijn
veel sportapps op de markt. Sport Vlaanderen moet iets uniek kunnen toevoegen aan deze plugin,
anders wordt de plugin niet incontournable.
De markt verwacht ook dat adoptie zeer traag zal gaan. In het geval de unieke plugin ontwikkeld is,
dan nog laat de markt blijken dat derde partijen niet allemaal tegelijk de plugin zullen invoegen.
Gebruikersadoptie risico’s: 40
Inschatting van valkuilen in het business model
Dit risico werd niet gescoord tijdens de marktconsultatie. Vanuit de opmerkingen gegeven bij de
scoring van andere dimensies, maakte Addestino de inschatting om aan deze dimensie een 40 toe te
kennen. Dit omdat het business model van de plugin afhankelijk is van het business model en visie van
de 3rd party app.
Business model risico: 40
Inschatting van het technologisch risico
Het bouwen van een API vergt niet veel effort en wordt vaak genoeg gedaan.
Technologisch risico: 3-8
Inschatting van de operationele risico’s
Naast het up-to-date houden van de assets, zit de moeilijkheid hem er nu ook in in het up-to-date
houden van de API, daar sportapps regelmatig nieuwe versies krijgen. Dit in combinatie met het feit
dat de 3rd party apps instaan voor de integratie, maakt dat de operationele kant met veel haken en
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ogen aaneen zit. 3rd Party apps hebben namelijk ook hun eigen groeitraject en visie waar een
dergelijke plugin misschien niet in past.
Operationele risico’s: 20
Inschatting tot naleven van de wettelijke verplichtingen
Dit risico werd niet gescoord tijdens de marktconsultatie. Vanuit de opmerkingen gegeven bij de
scoring andere dimensies en eerdere visies, maakte Addestino de inschatting om aan deze dimensie
een 40 toe te kennen. Dit omwille van de dezelfde argumenten rond het verzekeren van de assets zoals
bij visie 2.
Wettelijke navolging: 40

8 Synthese: uitdagingen geïdentificeerd door aanbodzijde
Voor elk van de vier visies, werden de scores vertaald van een planningpoker score tussen 0-100 naar
een lineaire schaal van 0 tot en met 6. Per visie worden ook de belangrijkste argumenten zoals
aangegeven in Sectie 7 gedupliceerd op de figuren hieronder.
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Om het platform rendabel te laten uitbaten door een private speler, moet er voldoende recurrent
gebruik van het platform zijn. Hier voor is het offline sportpromotiebeleid van Sport Vlaanderen van
cruciaal belang, zoals benadrukt door de markt en toegelicht door Sport Vlaanderen. Eerst moeten
providers aangetrokken worden tot het platform om in een voldoende breed aanbod te voorzien,
daarnaast moeten ook (on)gebonden sporters hun weg vinden naar het platform om in communities
te stappen en het aanbod te consumeren. Vervolgens is het nodig dat het beschikbare aanbod op het
platform continu up-to-date blijft. Daarnaast bestaan de providers uit een grote groep die met
beperkte middelen aangesproken moeten worden (erkende publieke sportclubs en lokale besturen).
Het business model zal dus veelvuldig geïmplementeerd moeten worden en vereist per provider
afzonderlijk de volledige aandacht van een verkoper als ook van een klantendienst na verkoop. Behalve
enkelingen die wel het business model zagen zitten, met name die al ervaring hebben met ontwikkeling
en beheer van dergelijke platformen in het buitenland, schatte de markt een leefbaar business model
vinden laag in.
Om de schaalbaarheid te garanderen, is het vereist dat de uitrol en het beheer van het platform
ondersteund wordt door een change management programma. Deze is nodig om de gebruikersadoptie
alsook de operationele risico’s te verkleinen, omtrent onder andere het afhandelen van reservaties,
het verwerken van betalingen, terugbetalingen en afhalingen. Vanuit user standpunt heb je twee
groepen: sporters en providers, elk met hun eigen uitdagingen qua gebruikersadoptie. Visies 1 en 2
hebben weinig kracht om sporters te laten terugkeren, terwijl het community aspect in visie 4
bevorderlijk werkt om te blijven sporten via het platform, zij het wel dat de gebruikersadoptie score
nog steeds hoog ligt, maar lager dan de andere besproken visies. Langs de kant van providers heb je
zij die reeds een asset management tool gebruiken, en dus een lagere barrière over moeten, en zij die
alles nog “op papier” bijhouden. Om deze laatste groep op sleeptouw te nemen, zal er veel effort nodig
zijn. Dit, plus het voortdurende onderhoud dat het platform zal nodig hebben, maakt dat de
gebruikersadoptie risico’s hoog zijn.
Om persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken, dient de wettelijke omkadering gerespecteerd
te worden op vlak van het bijhouden van een persoonlijk profiel en op basis daar van matchmaking te
doen, alsook voor het opslaan van persoonlijke conversaties.
Uit de doelstelling van Sport Vlaanderen en uit eerdere hoofdstukken van dit verslag volgt dat de
uitdaging in het vervolgtraject ligt om de juiste scope en het juiste business model te vinden voor een
attractieve oplossing. Daarbij is het essentieel om de juiste vormgeving van het bestek te kiezen.
Caveat: Een publieke marktconsultatie bleek slechts beperkte mogelijkheden te bieden om in detail
potentiële business modellen te bespreken, daar deze gevoelige bedrijfsinformatie bevatten. Daarom
wordt aangeraden om deze publieke marktconsultatie aan te vullen met 1 op 1 gesprekken met alle
geïnteresseerde partijen. Het is de bedoeling dat Sport Vlaanderen dit zelf gaat organiseren. Aan het
einde van de marktconsultatie, werden hiervoor de contactgegevens meegedeeld hoe men Sport
Vlaanderen kan bereiken. De slides van de marktconsultatie zijn terug te vinden op de website van
PIO. Uiteraard is de besproken inhoud van de 1 op 1 gesprekken vertrouwelijk.
Na deze gesprekken zullen alle partijen die aanwezig waren op de marktconsultatie uitgenodigd
worden om een fiche in te vullen om bijkomende informatie, feedback of inzichten te capteren die
de partijen nog vertrouwelijk willen meegeven aan Sport Vlaanderen. Dit geeft alle partijen de kans
op een gelijkwaardige manier bijkomende feedback aan te leveren.
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1

individu
1b

het platform intuitief en zonder enige
opleiding gebruiken

sporter

aanbieder
4a
sporter
4b

controle houden over de eigen voorkeuren
qua aanbod op mijn feed

ik het gevoel heb autonomie te hebben
over wat er aan mij getoond wordt

eenvoudig gekwalificeerde sportwerkers uit
de buurt zoeken via het platform obv
profiel
eenvoudig gekwalificeerde sportwerkers uit
de buurt zoeken via het platform obv
profiel

Ontwikkelaar/beheerder

Private speler

Sport VL

Lokaal bestuur

Sportfederatie

x

Registreren

x

x

Multiple

x

x

x

x

x

x

nieuwe trainers aangeworven kunnen
worden voor mijn sportorganisatie

x

x

x

x

x

Informeren

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

User-user

we onze sportskills kunnen aanscherpen
x

Via een sterk gedetailleerde filter, sorteer
en zoekfunctie zeer specifiek opzoek gaan
naar personen, berichten, evenementen,
groepen…

x

User-user

x
individu

5a
individu

Bij het aanschakelen van locatie tracking
een gepersonaliseerde feed krijgen op
basis van mijn huidige locatie

Registreren

x

Eenvoudig gekwalificeerde sportwerkers
uit de buurt zoeken via het platform

5b

x

ik meteen van start kan gaan

Controle houden over de eigen voorkeuren
qua aanbod op mijn feed

3a

6

via een qr code de app van het platform
downloaden

ik het sportveldje in het park naarwaar
ik onderweg naar ben nog even snel kan
reserveren
ik snel aan de slag met het platform op
locaties waar er aanbod te vinden is.

x
individu

5

via een smartphone app een versimpelde
versie van het platform raadplegen

Het bestaande aanbod op een
aantrekkelijke en gebruiksvriendelijk
manier raadplegen

2a

4

Noden

x
individu

3

Zodat

Op mobiele apparaten (tablet, smartphone
…) een applicatie downloaden die een
gelijkaardige user experience biedt dan
het online platform

1a

2

Kan ik

Sportclub

Als

Beweegbende

Use-case ("ik kan…")

Individu/Sporter

Nr. use-case

Bijlage A: Lijst met functionaliteiten en use cases

bij het zoeken naar content een
uitgebreide filter raadplegen

ik een aanbod op mijn maat krijg

mijn filters tijdelijk uitzetten

ik als ouder ook sportactivieiten voor
mijn kleine kinderen kan zoeken (zoals
sportkampen)

x

Informeren

x

Informeren

x

x
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sporter

een locatiegebaseerd aanbod consulteren

6a

7

Relevante sportgerelateerde informatie en
nieuws raadplegen in een 'feed'
individu

7a

8

sportnieuws en informatie lezen op mijn
feed

private partner
8b

automatisch nieuwste updates van sporza
inladen

ik mijn volgers kan updaten met andere
interessante sportgerelateerde content

automatisch nieuwe content van buiten
het platform inladen

ik mijn volgers kan updaten met andere
interessante content

Op het platform info & tips vinden die de
kans op een kwaliteitsvolle sportactiviteit
verhogen
individu

beweegbende

tips & tricks terugvinden over mijn
favoriete sporten

ik mijn eigen activiteiten hierin op een
kwaliteitsvollere manier kan uitvoeren

tips & tricks terugvinden over mijn sport

ik mijn eigen activiteiten hierin beter
kan begeleiden

9b
Een automatisch verzekeringsaanbod
voorzien bij deelname aan het aanbod (vb.
bij verzekeringsloze activiteit kan je die
van Sport Vlaanderen nemen?)
Een betalend aanbod voorzien aan
activiteiten, materiaal en infrastructuur
aanbieder

mijn materiaal/infrastructuur/trainingen
tegen betaling ter beschikking stellen

Informeren

via het platform betalen voor aanbod

beweegbende
12b

via het platform als groep betalen voor
aanbod

ik ontzorgd ben en alles kan regelen in 1
applicatie

Informeren

Informeren

x

x

Informeren

x

x

Informeren

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Asset-user

x

x

Multiple

x

Multiple

x
individu

13a

via mijn profiel op dit platform doorgelinkt
worden naar betaling/reservatiesystemen
van derden

ik slechts 1 profiel moet aanmaken
x

Als groepsbeheerder bepalen welke
berichten mensen eerst/wanneer te zien
krijgen (rankings)
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x

ik ontzorgd ben en alles kan regelen in 1
applicatie

Via het platform inschrijven & betalen
voor events van derden (vaak wordt ook
doorgelinkt naar website aanbieder of
ticketting software) => API nodig?

x

x

x
individu

14

Informeren

x

ik alle lege momenten kan invullen om
mijn materiaal/infrastructuur/trainingen
optimaal te gebruiken

Betalen voor deelname aan het aanbod en
gebruik of huur van materiaal en
infrastructuur

12a

13

x

x

11a

12

x

x

9a

11

x

x
beheerder

10

ik up to date blijf met de laatste trends
en sportprestaties

x

Als beheerder nieuwe content van andere
partijen automatisch inladen
(publiek/privaat/individuen… => vb.
Sporza)

8a

9

ik vanaf eender waar van het platform
gebruik kan maken (zoals ook op
vakantie)

Registreren

x
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42

x

x

x

x

x

Ongebonden Sporter Platform
groepsbeheerder
14a
groepsbeheerder
14b
groepsbeheerder

via een logische ranking bepalen in welke
volgorde berichten getoond worden

ik geen 20 gelijkaardige posts te zien
krijg bovenaan mijn pagina

x

x

x

x

x

x

Informeren

bepaalde berichten bovenaan mijn pagina
vastpinnen

ik zolang ik wil, nadruk kan leggen op
dit bericht

x

x

x

x

x

x

Informeren

bepaalde berichten reposten

ik nadruk kan leggen op dit bericht
x

x

x

x

x

x

Informeren

x

x

x

x

x

x

14c

15

Als groepsbeheerder geschreven
communicatie (posts) beheren/controleren
(vb. grensoverschrijdende boodschappen)
Sport Vlaanderen

15a
platformuitbater
15b

16

controle uitvoeren op alle content die op
het platform verschijnt volgens de criteria
van Sport Vlaanderen

ik er zeker van ben dat alle content
conform is met de deontologische
waarden en normen van sport
vlaanderen
operationeel

Sport Vlaanderen
16b

de ranking van het het aanbod dat
getoond wordt op gebruikers hun feed
tweaken
de ranking van het het aanbod dat
getoond wordt op gebruikers hun feed
tweaken

ik een kleine gemeente of club evenveel
exposure kan bieden als een grote stad
of club
ik een goed evenwicht tussen
commerciëel en publiek aanbod kan
bewaren

Inactieve profielen en groepen
rapporteren/verwijderen/inactief zetten

x
individu

mijn eigen profiel verwijderen

Informeren

x

Informeren

x

x

x

x

x

Informeren

x

Informeren

x

x

x

ik kan vergeten worden uit het systeem

17a

x
groepsbeheerder

inactieve leden uit mijn groep verwijderen

17b
gebruiker

ongepast gedrag rapporteren

ik op elk moment een overzicht heb van
mijn actuele leden

x
ontwikkelaar/beheerder

17d

gerapporteerde content screenen (en
verwijderen)

Registreren

x

x

x

x

x

x

Beheren

x

x

x

x

x

x

Beheren

het platform net en ethisch blijft

17c
de deontologische code gevrijwaard
wordt.

x

Linken met relevante databanken om
aanbod uit te breiden (vb. Uit in
Vlaanderen databank)

x
overheid/lokaal bestuur

18a

19

x

x
Sport Vlaanderen

18

x

De balans bewaken van het privé - publiek
aanbod op het platform (business model
=> commercieel aanbod mag niet
overheersen)

16a

17

selectie controle criteria definieren op alle
content die op het platform verschijnt

aanbieden aanbod richting andere relevante
datatbanken zoals de Uit in Vlaanderen
databank

ik ontzorgd word en niet op
verschillende platformen moet werken

Metadata toewijzen aan het aanbod (vb.
tags, kwaliteitslabels plaatsen)
…

metadata toewijzen aan mijn aanbod

19a

19/07/2022
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dit gemakkelijk gelinkt kan worden aan
andere content

43

x

x

x

x

x

x

x

x

Beheren

x

Asset-user

Informeren

Ongebonden Sporter Platform
…

metadata toewijzen aan mijn aanbod

19b
federatie
19c

20

x

x

ik erop kan toezien dat mijn sport op
een correcte manier beoefend kan
worden

x

x
lokaal bestuur

de sportverenigingen uit mijn gemeente in
de verf zetten

x

x

Het lokale sport-en beweegaanbod
kenbaar maken op aantrekkelijke manier

20a

21

een kwaliteitslabel toewijzen aan aanbod
van derden

dit gemakkelijk teruggevonden kan
worden met een zoekfunctie

ik mensen kan inspireren om aan sport
te doen

x

x

x

x

Informeren

x

x

Informeren

Content creatie stimuleren om gebruikers
van verse feed te blijven voorzien

x

21a

22

Multiple
Vanuit het platform de voornaamste sport
actoren activeren om hun aanbod actueel
te houden

x
Sport Vlaanderen

22a
Sport Vlaanderen
22b

23

inactieve aanbieders van content
contacteren

ik deze kan aansporen terug aanbod te
voorzien op het platform

x

Registreren

alle sportaanbieders op 1 centraal platform
managen

ik mijn werking en aandacht niet hoef te
verdelen over meerder andere platformen

x

Multiple

Last-minute beschikbaarheid van aanbod,
infrastructuur of materiaal kunnen
communiceren (vb. via pop-up)
sportgroep

23a
sportgroep

last minute materiaal en infrastructuur
aanbieden

mijn trainingen en materiaal optimaal
bezet zijn

last minute vrije plaatsen aanbieden

vrienden van mijn leden doorheen het
jaar ook kunnen meetrainen en ik nieuwe
leden aantrekken

23b

24

Bij het aanmaken van een uitdaging, event
of ander aanbod eerst een concept
uitwerken waar eindredactie op kan
gebeuren voor het gelanceerd wordt.

x
…

een evenement aanmaken en opslaan als
concept

24a

25

…

bij het aanmaken van een challenge
gebruik maken van een aantal templates

sportgroep

19/07/2022
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de verzamelde data over mijn sporters
exporteren naar een excel bestand

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Asset-user

x

x

x

User-user

x

x

ik hier weinig moeite voor hoef te doen

De verzamelde data gebruiksvriendelijk
exporteren (excel)

26a

x

ik er later op kan voortwerken

Bij het aanmaken van een challenge, event
of ander aanbod over een aantal
standaard gebruiksvriendelijke
invulsjablonen beschikken

25a
26

Informeren

deze data kan verwerken en analyseren
met mijn eigen capaciteiten/tools

44

Multiple

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Multiple

Capteren

Ongebonden Sporter Platform
27

De data als publieke partner gratis op per
licentie raadplegen, private spelers tegen
betaling
publieke partner

27a
private speler
27b

28

29

Het sportgedrag van een individu anoniem
analyseren

30

Bestaande reservatiesystemen linken met
het platform

data over alle ongebonden sporters
verzamelen

x

x

geen enquêtes meer van hen moet
afnemen om hun sportgedrag te
analyseren

de reeds bestaande reservatiesystemen
integreren in het platform

Capteren

x

Capteren

x

x

x

x

Capteren

x

de eindgebruikers alles op 1 plaats terug
kunnen vinden

Een vragenlijst/intake kunnen doen ter
inspiratie (een soort sportkompas)

x

x
individu

31a

op eender moment een enquête/quiz
invullen over mijn voorkeuren

het platform mij inspiratie kan geven
om nieuwe activiteiten te leren kennen.

Contact opnemen met andere gebruikers
van het platform (direct message)
gebruiker

berichten sturen naar andere gebruikers

32a

ik rechtstreeks met hen afspraken kan
maken

Mogelijkheid om vragen te stellen en zaken
te rapporteren via direct messages (vb.
omtrent aanbod)
individu

33a

via de chatfunctie van het portaal contact
opnemen met sport aanbieders

ik vragen kan stellen over hun
activiteiten

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
ik sporters van hetzelfde niveau uit de
buurt kan vinden om mee te gaan
sporten

Als lokale gangmaker burgers makkelijk
doorverwijzen naar het gepaste
sportaanbod
gangmaker
mensen doorverwijzen naar relevant
sportaanbod zoals beweegbende

EWI – PIO – 2022

mensen op laagdrempelige manier aan
sport kan laten doen en eenvoudig

45

Informeren

Informeren

x

x

x

x

x

x

36a

Registreren

x

Aan matchmaking doen (vb. actief
beweegbuddies zoeken en vinden)

Multiple

x

x

35

aan locatiegebaseerde matchmaking doen

x

x

x

individu

x

x

Zelf uitdagingen lanceren (direct
challenges 'poken' => intra en inter)

35a

x

x

34

19/07/2022

x

x

x
platformuitbater

36

x

x

x

x

30a

33

x

tegen betaling de data over mijn sporters
raadplegen

x
sport vlaanderen

32

x

Rijke data verzamelen om ongebonden
sporter in kaart te brengen

28a

31

gratis of per licentie de data over mijn
sporters raadplegen

x

x

User-user

x

x

x

User-user

Ongebonden Sporter Platform
aanspreekpunt ben voor organisatie of
club

37

Gamification elementen toevoegen aan
een aanbod dat ik wil kenbaar maken (vb.
challenges)

x
individu

37a

...
37b

38

sportieve challenges opzetten adhv
laddercompetitie, directe uitdaging op
groeps en individu sportieve challenges
opzetten adhv laddercompetitie, directe
uitdaging op groeps en individue niveau en
motivatie tot sportene niveau en motivatie
tot sporten
sportieve challenges opzetten adhv
laddercompetitie, directe uitdaging op
groeps en individue niveau en motivatie tot
sporten

..

in contact treden met een gangmaker

39

…

medesporters taggen in mijn sportprestaties

…

andere gebruikers taggen in mijn berichten

ik mijn leden kan laten deelnemen aan
door mezelf opgezette wedstrijden (met
omkadering?)

iemand me ook offline kan uitleggen hoe
het platform werkt

de prestaties direct ook gelinkt zijn met
hun overzicht

Mijn activiteiten op dit platform delen via
andere social media kanalen
…

vanuit het platform activiteiten delen op
andere social media

40a

41

groep

automatisch locatiegebaseerde voorstellen
krijgen voor nieuwe leden met gelijkaardig
sportniveau

42

43

ook tekst met gifs, afbeeldingen, linken
delen via direct message

aanbieder

19/07/2022
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mijn materiaal ter beschikking stellen voor
reservatie op het platform

x

x

x

x

User-user

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tracken

x

x

x

x

x

x

x

Informeren

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Informeren

x

x

x

x

x

x

x

x

x

User-user

ik als groep kan blijven groeien en meer
sport kan aanbieden en sportparticipate
kan bevorderen

Multiple

x

ik mijn huidige manier van berichten
sturen via social media kan doortrekken
op dit platform

Sportmateriaal ter beschikking stellen aan
derden

43a

x

x

x
gebruiker

x

ik een breder publiek kan aanschrijven

In de chatfunctie naast tekst ook andere
vormen invoeren: links, GIFs, afbeeldingen,
emoticons…

42a

x

User-user

x

Beweegbuddies automatisch matchen via
pop-ups (indien individu aangeeft hiervoor
open te staan)

41a

x

ik een breder publiek kan aanschrijven

39b

40

x

x

Mensen of groepen 'taggen' bij het delen
van sportactiviteiten

39a

x

ik me via een soort
wedstrijdje/laddercompetitie kan meten
met andere sporters

Op het platform in contact treden met
lokale sportbegeleiders/gangmakers

38a

x

deze op dode momenten toch nog
gebruikt kan worden

46

Multiple

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Asset-user

Ongebonden Sporter Platform
44

Infrastructuur ter beschikking stellen aan
derden (eventueel link met andere
software recreatex?)
aanbieder

44a

45

x
sporter

een waarborg neerleggen bij het huren van
materiaal/infra via het platform

sporter/vereniging

sporter/vereniging
46b

verhuurder

sporter

beheerder

50

sporter

aanbieder
50b

51

x

x

Asset-user

materiaal en infrastructuur reserveren via
het platform

ik de beschikbaarheden in het oog kan
houden

x

x

x

Asset-user

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

voorwaardes stellen bij het huren van
bepaalde specifieke materialen zoals een
zeilboot
mijn brevetten uploaden in het platfrom

ik er zeker van ben dat enkel
gecertifieerde mensen deze kunnen huren
ik de mogelijkheid krijg om specifieke
materialen te huren, bijvoorbeeld een
zeilboot

via het platform bugs melden

via een online academy/forum
feedback/suggesties geven over het
platform

gebruik makend van de sportagenda via een
pop-up mijn ervaring delen en reviews
achterlaten
mijn deelnemers aan voorgaande
activiteiten vragen om feedback achter te
laten

x

x

x

Asset-user

x

Asset-user

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

een technisch team deze kan oplossen

die mogelijks in de toekomst
geïmplementeerd kunnen worden

ik herinnerd word dat ik mijn mening
kan achterlaten

x

x

x

x

ik mijn activiteiten navenant kan
aanpassen

47

Multiple

Multiple

x

x
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Asset-user

x

User feedback kunnen geven op het
aanbod (infra, events, routes, lesgever,
contentartikels, bende, buddy, …)

19/07/2022

x

x

Via een pop-up mijn
userexperience/review rapporteren via
interactieve agenda (vb. wat vond je van
dit aanbod? Wat kan beter?)

50a

x

x

x

Online Academy waar beheerders hun
vragen kunnen stellen en
learnings/praktijken delen (digitale
breakoutrooms, FAQ...)

49a

x

x

48a

49

x

ik mijn sportactiviteit kan inplannen op
voorhand

Via een helpdesk problemen/bugs
rapporten
gebruiker

x

materiaal en infrastructuur reserveren via
het platform

47b

48

x

Asset-user

Afspraken maken aangaande gebruik en
aansprakelijkheid bij verhuur/gebruik
materiaal en infrastructuur

47a

x

x

ik dit niet meer ter plaatse moet doen

Ik kan materiaal en infrastructuur
reserveren

46a

47

deze op dode momenten toch nog
gebruikt kan worden

Ik kan materiaal en infrastructuur huren
(al dan niet) met betaling waarborg

45a

46

mijn infrastructuur ter beschikking stellen
voor reservatie op het platform

x

x

Informeren

x

x

x

x

Informeren

Ongebonden Sporter Platform
sporter
51a
sporter

feedback/review geven op activiteiten die
ik gevolgd heb

de kwaliteit voor volgende sessies
omhoog gaat

feedback/reviews over activiteiten lezen

ik op voorhand het beste aanbod eruit
kan pikken en mijn verwachtingen
ingevuld worden

51b

52

Content en profielen rapporteren die zich
niet houden aan de
gebruikersvoorwaarden of deontologische
code van het platform
zie usecase 17c

x

x

Informeren

x

x

Informeren

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

52a

53

Ik kan als beheerder van een groepsprofiel
tutorials raadplegen om aan de slag te
gaan met de back-end van het platform
…

tutorials/handleidinging raadplegen die me
helpen het platform te gebruiken

53a

54

Extra kansen bieden naar kansengroepen
op basis van een gebruiksvriendelijk
coins/incentivessysteem
…

gebruik maken van een gebruiksvriendelijk
coins/incentinve systeem

54a

55

56

Het bestaande aanbod aantrekkelijk en
gebruiksvriendelijk voorstellen

57

Aanbieders moeten via hun pagina de
eigenheid (look & feel) kunnen behouden

via duidelijke pictogrammen en taalgebruik
het platform toegankelijk maken

ook digitale analfabeten de diensten
kunnen verstaan en gebruiken

aanbieder

mijn pagina's een dusdanige uistraling
geven die bij mijn gekende werking

…

via een rewardssysteem kortingen vergaren

58a

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

de identitiet van de organisatie
doorgetrokken kan worden op dit het
platform

Via een rewardsysteem kortingen
verkrijgen omtrent aanbod, infrastructuur
of materiaal (fitcoins)
ik deze kan gebruiken in mijn volgende
reserveringen

aanbieder
59a

fitcoins besteden aan promo-campagnes

x

x

x

x

x

x

mijn content een boost krijgt op mensen
hun feed

Activaties opzetten i.f.v. gerichte lokale
campagnes (naar bedrijven,
routestructuren, events, …)

x
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48

Multiple

Informeren

Als aanbieder een promo-aanbod doen via
het rewardsysteem (fitcoin-besteding)

19/07/2022

Belonen

x

x

57a

60

x

Multiple

x
uitbater

59

kansengroepen deze kunnen gebruiken
om goedkoper aan sport te doen

Het platform toegankelijk maken via
simpel taalgebruik en duidelijke
visuals/iconen

55a

58

ik kan leren werken met de backend van
het platform

x

x

Belonen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Belonen

Ongebonden Sporter Platform
beheerder van een groep
60a

61

deze marketingcampagne ook mijn
activiteiten meetrekt

koppeling maken met sociale media ter
promotie van het aanbod

ik een groter publiek kan bereiken

sportaanbieder

x

Registreren als lid op het platform via het
aanmaken van een persoonlijk profiel
individu

individu

een profiel aanmaken van het platform

een registratie uitvoeren voor een sport
aanbod in naam van derden (zoals ouders
voor hun kinderen)

62b

64

federatie

sportclub
64b
individu
64c

68

Informeren

x

Registreren

x

Registreren

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ik uniform de juiste instellingen kan
doorgeven

de huidige rollen (voorzitter, secretaris,..)
binnen mijn sportclub aanmaken op het
platform
via een melding bevestigen of ik inderdaad
voorzitter ben in een sportclub

de eigenheid en werking van mijn
sportclub verdergezet kan worden

x

x

x

x

Beheren

dit kan aangegeven worden op mijn
persoonlijk profiel

x

x

x

x

Beheren

x

tijdens aanmaken van een profiel
gedetailleerd mijn voorkeuren qua sport en
niveu doorgeven

het platform mij de beste suggesties kan
tonen

x

Registreren

x

x

Registreren

x

Als groepsbeheerder bepaalde rollen
toewijzen aan gebruikers (vb. statuut van
gangmaker…)

x

x

x
beheerder van een
groep

individuen binnen mijn groep een functie
zoals gangmaker toewijzen

deze hun rol en verantwoordelijkheid
zichtbaar wordt voor de anderen

Als gebruiker aangeven welke features ik
aan/uit zet

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Beheren

x
individu

68a

19/07/2022

x

via een template een profiel aanmaken
voor mijn sportclubs

GDPR proof gebruik maken van het
platform

67a

x

X
individu

67

het gebruik van het platform
laagdrempelig blijft

Bij het opmaken van een profiel kan ik
voorkeuren aangeven die actief de AI van
het platform aansturen => belang van het
profiel voldoende te verrijken en
voorkeuren goed te bepalen;

65a

66

x

ik kan deelnemen aan activiteiten

Vanuit een persoonlijke account
mogelijkheid om groepspagina's aanmaken
die past bij mijn gebruikerstype
Op een gevalideerde wijze bestaande
rollen overzetten op een eigen profiel (vb.
voorzitter of trainer van een club...)

64a

65

x

X

62a

63

Multiple

Koppeling maken met (social media) tools
ter promotie van aanbod

61a

62

activiteiten opzetten i.f.v. gerichte lokale
campagnes
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zelf bepalen hoe de UI van het platform
ingedeeld is

ik deze naar mijn eigen behoeften kan
indelen.

49

x

Multiple

Ongebonden Sporter Platform
69

In een groep aangeven welke rol ik wil
opnemen (vb. 'supporter', 'actief speler' of
'trainer' van een club)

x
individu

69a

70

ik betrokken kan zijn bij de activiteit in
de mate die ik wil

Eerst een kijkje nemen om het platform als
'gast' voor ik een profiel hoef aan te
maken. Registratie wordt gevraagd vanaf
eerste keer iemand actief is op het
platform. Stapsgewijs inloggen (drempel
laag houden)

x

Multiple

x

individu

71

aangeven onder welke vorm ik deelneem
aan een activiteit (supporter, sporter,
trainer)

op het platform eens een kijkje nemen als
gast

ik zonder een profiel te moeten
aanmaken kan kijken of het platform wel
degelijk iets voor mij is

x

Meerdere personen beheerder maken van
een groep

Registreren

x

x

x

x

x

x

71a

beheerder van een
sportgroep

meerdere personen beheerder maken van
een groep

de werking van de groep verdeeld kan
worden

x

x

x

x

x

x

Beheren

71b

beheerder van een
sportgroep

meerdere personen beheerder maken van
een groep

het eigendom van de groep bij meerdere
personen zit

x

x

x

x

x

x

Beheren

x

x

72

Via een informed consent module in detail
aangeven wat ik van mijn persoonlijke
data met welke actoren wil delen

x
individu

via een informed consent aangeven welke
persoonlijke data ik wil delen met
sportaanbieder

72a

73

Een lidmaatschap in een club rechtsreeks
koppelen met het online platform
(Wanneer mensen zich voor het eerst
registreren komt er een pushbericht: “ben
jij actief in … club”?)

Multiple

x

individu
73a
…
73b
..
73c
ongebonden sporter

op het platform een melding krijgen
wanneer een sportclub aangeeft dat ik al lid
ben in hun werking
mijn huidige offline leden automatisch een
verzoek sturen om toe te treden tot de club
op het platform
een onderscheid maken tussen de leden die
ik al had voor mijn toetreding tot het
platfrom en de leden verworven via het
platform
me aansluiten bij een sportclub

74d

74

weet hoe mijn gegevens verwerkt zullen
worden

ik met 1 klik toegang krijg tot hun
pagina

x

x

ik via het platform mijn leden kan
beheren

User-user

x

x

x

Beheren

x

x

x

Beheren

ik kan zien hoe de club evolueert

ik van hun voordelen en werking
gebruik kan maken

Aanmelden via een bestaande
facebook/google account om registratie te
vereenvoudigen

x

User-user

x
individu

74a

een profiel aanmaken op het platform via
facebook/google login

ik met enkele klikken aangemeld ben
x
Registreren

75

Instellen in welke mate anderen details
zien van mijn profiel (vb. enkel vrienden
zien mijn sportagenda)

19/07/2022

x
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Ongebonden Sporter Platform
individu
75a
individu

vriendschapsverzoeken sturen naar andere
individuen

ik een netwerk kan opbouwen

de privacy details van mijn profiel instellen

ik zelf kan beslissen wie mijn posts kan
zien

75b

76

Inloggen via mijn burgerprofiel/itsme/eID
(single-sign on principe)
individu

individu
77b
individu
77c

x

Registreren

x

via het platform suggesties en advies
krijgen van sportapps die bij mijn gedrag
passen
mijn bestaande sportapps koppelen aan
het platform

ik deze kan gebruiken om extra
inzichten te verwerven

x

Tracken

ik mijn sportprestaties kan bijhouden op
1 plaats

x

Tracken

mijn bestaande sportapps koppelen aan
het platform

ik mijn sportgeschiedenis kan bijhouden
op 1 plaats: mijn sportagenda

x

Tracken

mijn sportagenda synchroniseren in mijn
persoonlijke/werk agenda

ik op elke manier kan bijhouden
wanneer ik ga sporten en dit ook
zichtbaar is

Een persoonlijke sportagenda, dagboek en
sporthistoriek bijhouden en delen

x

x
individu

79a
individu
79b

organisator

individu
80b

x

Tracken

mijn persoonlijke sportagenda bijhouden en
delen

zowel mezelf als anderen dit kunnen
bekijken

x

Multiple

als deel van de sportagenda meldingen en
agenda updates sturen naar deelnemers van
mijn acitiveiten
via de sportagenda meldingen krijgen
wanneer er aanpassingen gemaakt zijn in
mijn agenda-items

zij op de hoogte zijn van de laatste
afspraken
ik niet op de verkeerde plaats sta of op
het verkeerde moment

In mijn sportagenda recurrente
sportmomenten inplannen (niet telkens
opnieuw moeten instellen)
individu

EWI – PIO – 2022

aangeven dat ik naar herhalende
activiteiten ga

recurrente agenda items ingepland
kunnen worden

51

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

81b

x

zowel mezelf als anderen dit kunnen
bekijken

x

80a

Tracken

mijn dagboek en prestaties bijhouden en
delen

Als aanbieder/organisator de sportagenda
gebruiken als communicatietool
(automatische aanpassing agenda +
medling) vb. in geval van afgelasting, of
verandering startuur

19/07/2022

Multiple

x
individu

81

ik met mijn correcte gegevens een
profiel kan aanmaken

De sportagenda synchroniseren met
andere applicaties zoals google
calendar/outlook

78a

80

x

x
individu

79

een profiel aanmaken op het platform via
itsme/burgerprofiel/eID

app bib: koppelen met verschillende
applicaties binnen dit platform (strava,
google fit, garmin..)

77a

78

User-user

x

76a

77

x

x

Tracken

Tracken

x

x

Tracken

Ongebonden Sporter Platform
82

Als ik aangeef geinteresseerd te zijn in een
event dit meteen zien verschijnen in mijn
sportagenda

x
individu

82a

83

x

x
individu

sportieve doelen stellen op basis van mijn
sportagenda

ik een beloning krijg wanneer deze
behaald zijn

Tracken

x

x

x

Belonen

Als beheerder zicht krijgen op het aantal
gebruikers van de applicatie, op een
bepaald tijdstip en locatie, gelinkt aan hun
profiel
…

gebruik van de platform bij mijn pagina
per locatie en per tijdstip bijhouden

84a

85

ik een herinnering kan krijgen wanneer
deze bijna van start zouden gaan

Een (virtuele) beloning of award krijgen als
ik mijn sportieve doelstellingen bereikt
heb

83a

84

bij interesse in evenementen op het
platform deze in mijn sportagenda zetten

x

ik mijn werking met het platform
hiermee kan analyseren

Een applicatie downloaden die compatibel
is op zowel Android als Apple apparaten

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Capteren

x

zie usecase 1
85a

86

Het verdienmodel optimaliseren via
licenties naar gebruikers van het platform

19/07/2022

x
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x

