
 
Nota van Inlichtingen; Monitoring algemene vragen 

  
nr. Verwijzing  

(document, paragraaf, 
artikel, etc.) 

Pagina Vraag Antwoord*  

1 Land van herkomst 
 

Kan er ingediend worden vanuit Vlaanderen? 
 
 

Ja, dat kan. Deze opdracht valt onder de 
aanbestedingswet 2012. Dat betekent onder 
andere dat elke onderneming uit een EU lidstaat 
deel moet kunnen nemen aan de procedure. Het 
project moet wel specifiek van toepassing zijn  
op de Nederlandse context. We vragen dan ook 
om testen en/of  valideren van het product in 
Nederland te doen. 

2 Begroting 
  

  Dient de 'losse offerte' opgenomen te zijn in 
(bijvoorbeeld) de slides of als aparte bijlage? 
  

Dat kan samengevoegd worden in één 
document. 

3 Voorstel    5 a 4 pagina’s inclusief of exclusief voorblad en 
inhoudsopgave? 
  

Exclusief. Probeer het kort en bondig te houden. 

4 Externe bestanden 
 

Worden linkjes naar filmpjes (Youtube-links) 
bekeken? 
  

Een voorstel mag in film format ingediend 
worden, maar er moet een keuze gemaakt 
worden voor één format. Externe bronnen 
daarin worden niet bekeken. 

5 Oplevering 
 

Zou je beter toe kunnen lichten wat jullie 
verwachten van het eindresultaat. Soms staat 
er namelijk een proof of concept, soms een 
‘product of dienst’, soms een ‘schaalbare 
businesscase’. 
  

We verwachten dat aan het eind van het project 
een product of dienst op redelijke termijn in de 
markt gezet kan worden. Wat dat precies is 
hangt van de Challenge af.  



6 Oplossing / begroting 
 

Er wordt ook gesproken over deeloplossing. 
Wat betekent dit voor de offerte/begroting? 

In principe lever je een begroting in voor het 
project waar je een voorstel voor indient. De 
begroting moet passend zijn bij de activiteiten 
die je onderneemt om het beoogde 
eindresultaat te behalen. 

7 Looptijd 
 

De starttijd van het project is duidelijk, 
februari 2021. Wat is beoogde looptijd van het 
project, is er een specifieke einddatum? 

Maximaal een jaar. De doorlooptijd mag ook 
korter. Geef dit duidelijk aan in je begroting en 
activiteiten overzicht. 

8 Financiële haalbaarheid 
/ economisch 
perspectief 

 
Er wordt gevraagd om de financieel borging 
van het voorstel in het plan uit te werken. Wat 
wordt hier precies mee bedoeld. dit staat 
onderin het document met de 
beoordelingscriteria. 

Er moet een duidelijke business case zijn met 
mogelijkheden voor opschaling. Op basis van het 
voorstel dat ingediend wordt bepaald de jury of 
de betrokken organisatie in staat is om dit te 
realiseren na oplevering van het product. 

9 TRL niveau 
 

Jullie geven aan pre commercieel. Optimaal 
zou je dan uitgebreid moeten testen, dat is 
kostbaar.  Welke balans zoeken jullie 

Het product/dienst moet na oplevering van het 
eindresultaat op redelijke termijn in de markt 
gezet kunnen worden. Een product dat nog 
uitgebreid getest moet worden bevindt zich op 
een te laag TRL-niveau voor deze challenge. De 
challenges financieren de stap die gemaakt 
moet worden om te komen tot een minimal 
viable product. 

10 Cofinanciering 
 

Kan het challenge geld ook gebruikt worden 
voor aanpak van een probleem dat al deels 
word gefinancierd door andere instanties? 

Nee. Er mag wel sprake zijn van eigen inbreng, 
maar de ingediende offerte mag niet hoger zijn 
dan het maximaal aan te vragen budget. Geef 
duidelijk aan wanneer dit het geval is. De 
begroting moet aansluiten bij de activiteiten en 
doelstellingen in het voorstel. Er kan geen 
aanspraak gemaakt worden op een vergoeding 
wanneer er wordt besloten om andere partijen 
de opdracht te gunnen.   

11 Begroting 
 

Is er een template voor de begroting 
beschikbaar? Tot in welk detail moet deze 
worden opgesteld? 

Er is geen template beschikbaar. Het is 
belangrijk om activiteiten terug te vinden in de 
begroting zodat de jury een oordeel kan maken 



over de mate waarin de begroting aansluit bij 
doelstellingen en activiteiten. Verder mag de 
begroting vrij zijn in vorm.  

12 TRL niveau 
 

Voor bedrijven/producten die nog niet in het 
stadium zijn dat ze binnen een jaar klaar 
kunnen zijn voor de markt. Dus niet geschikt 
voor deze challenge maar wel binnen de 
doelen van Sport innovator. Wat raden jullie 
aan? 

Het product/dienst moet na oplevering van het 
eindresultaat op redelijke termijn in de markt 
gezet kunnen worden. Een product dat nog 
uitgebreid getest moet worden bevindt zich dan 
nog op een te laag TRL-niveau. Voor dat soort 
projecten zijn andere financieringsinstrumenten 
beschikbaar. 

13 Oplossing  Weging: iets wat al bestaat mag niet? Maar als 
het al bestaat, dan willen jullie het dus niet 
hebben? 

We vragen om innovatie binnen de sportsector, 
dus per definitie betekend dit dat het product 
nog niet beschikbaar mag zijn in de sector. Wel 
kunnen bepaalde oplossingen al gebruikt 
worden in een andere sector, in dat geval mag 
het doorontwikkeld worden om het passend te 
maken. Wanneer  

14 Oplossing  Aanvullend, wat als een oplossing in een 
andere vorm in de niet Europese markt wordt 
aangeboden. Mag dit dan nog steeds op een 
eigen manier voor de Nederlandse markt 
aangeboden/omgevormd worden? 

Doorontwikkelingen om een oplossing passend 
te maken voor de Nederlandse markt zijn 
toegestaan. 

  



 
Nota van Inlichtingen; Challenge Inclusief Sporten en Bewegen - Inclusieve(re) Esports 

  
nr. Verwijzing  

(document, paragraaf, 
artikel, etc.) 

Pagina Vraag Antwoord*  

1 Oplossingsrichting 
 

Mag er in het project overlap zijn in de 
verschillende oplossingsrichtingen? 

Ja, de oplossingsrichting zijn enkel 
gecategoriseerd om de prijsbeoordeling zo 
eerlijk als mogelijk te houden.  

2 Eigendom concept    Blijft het concept/project ons eigendom, ook 
als we niet winnen?  

Ja, alleen de juryleden en twee leden van het 
team van Sportinnovator krijgen de aanvraag te 
zien. Alle juryleden tekenen daarvoor een 
geheimhoudingsverklaring en de code 
persoonlijke belangen  

3  
Oplossing 

  Hoe uniek moet de oplossing zijn? Kan het 
bijvoorbeeld voor 1 specifiek spel zijn, voor 1 
specifieke groep mensen? 

Je mag een specifieke doelgroep kiezen. Wel 
vragen we om duidelijk in kaart te brengen wie 
en wat de doelgroep is. Er mag daarin ook 
gekozen worden voor een oplossing voor een 
specifiek spel. Uiteindelijk maakt de jury een 
afweging over de impact van de oplossing op 
basis van het voorstel. 

4 TRL niveau 
 

Het testen van de oplossing: Het is nog 
ingewikkeld om te kijken hoe ver je kunt 
komen met het kleine budget. Wat voor fase 
verwacht je het eindproduct en is er meer 
budget beschikbaar als het proof of concept af 
is? 

Sportinnovator verwacht dat er een minimal 
viable product opgeleverd wordt aan het einde 
van de looptijd. Als je nog in een fase zit dat het 
uitgebreid getest moet worden kun je beter 
kijken naar vormen van financiering die meer 
risico toelaten, zoals subsidie. 

5 Kader esports 
 

Valt Drone Soccer binnen het kader van 
esports?  

Onder esports vat alles wat gaming is. Dat 
betekent dat het gaat om een digitaal spel, dat 
gespeelt wordt op een elektronisch apparaat. 
Het is aan de jury om te bepalen of drone soccer 
daar binnen valt. Voor alle voorstellen geldt: 



Geef duidelijk aan voor welke game(s) een 
oplossingen geboden wordt, zodat de jury kan 
beoordelen of het past in deze challenge. Het 
kader voor esports is duidelijk te vinden in de 
aanvraag.  

6 Geografie doelgroep 
 

Zijn jullie opzoek naar 
landelijke/provinciaal/regionaal concepten? 

Alles is mogelijk. Landelijk heeft de potentie om 
een grotere impact op de uitdaging te maken, 
dus geef goed aan wat je doelgroep is en waar 
deze zich bevindt. Eventuele 
opschalingsmogelijkheden zijn daarvoor ook van 
belang. 

7 Doelgroep 
 

Is de aanvraag gericht op fysiek kwetsbare 
mensen of kwetsbare mensen? 

In principe zowel verstandelijk als fysieke 
beperkingen. Daarbij mag de inschrijver zelf 
bepalen voor wie dit een oplossing is. De jury 
beoordeelt de impact op basis van deze 
omschrijving. 

8 oplossingsrichting 
 

Zijn er specifieke doelstellingen geformuleerd 
op het gebied van activatie? Wanneer is de 
investering voor jullie geslaagd? 

In principe is het aan jullie om de doelstelling te 
zetten. Sportinnovator geeft richting aan wat er 
verwacht wordt en waarop de jury dat gaat 
beoordelen. Dus geef duidelijk aan wat je 
doelgroep is en wat je wilt bereiken. 

9 doelgroep 
 

Ik heb geen voorbeelden gezien vanuit de 
doelgroep, wel vanuit de industrie zoals de 
Xbox controller. Zijn er al wat voorbeelden 
vanuit de doelgroep? Hebben jullie daar 
onderzoek naar de gedaan. 

De thema’s voor de challenges worden 
opgehaald bij de partners in het sportakkoord. 
Op het moment dat het thema bekend is, wordt 
in een aantal stappen en volgens een vaste 
procedure de uitdaging uitgekristalliseerd. Het 
spreken van marktpartijen en doelgroep komt in 
elke stap terug. Een aantal vertegenwoordigers 
van deze partijen komen ook terug in de jury. 

10 doelgroep 
 

Af-kadering van de doelgroepen. We hebben 
het over fysiek en mentaal, hoe zit het met 
socially challenged mensen? Mensen die 

De doelgroep van deze challenge zijn mensen 
die door een fysieke of mentale beperking niet 
kunnen deelnemen aan esports. Een medische 
diagnose is daarbij geen noodzaak, maar maakt 



moeite hebben sociaal te zijn maar hebben 
geen medische diagnose. 

het beoordelen van de impact van de oplossing 
op deze doelgroep wel eenvoudiger. Voor alle 
voorstellen geldt: geef een zo goed mogelijk 
omschrijving van de doelgroep en leg uit 
waarom het voor deze doelgroep niet mogelijk 
is om deel te nemen aan esports. 

11 opdrachtverstrekking 
 

Is er in het verleden als iets gehonoreerd 
omtrent Esports door Sportinnovator? 

Nee. Esports is een nieuw thema voor 
Sportinnovator. Op dit moment zijn meerdere 
partners van Sportakkoord bezig met een 
verkenning om te bekijken wat de 
mogelijkheden zijn om esports te betrekken in 
het sportakkoord. Daar is deze challenge een 
concrete uiting van. 

12 
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