
OVER SPORTSCAN

Sportscan BV is een dynamisch onderzoeks- en adviesbureau in en voor de sport. Opdrachtgevers zijn o.a. gemeenten, 
landelijke sportbonden, provinciale sportraden en sportverenigingen. De kracht van Sportscan schuilt in de kennis van de 
sportinfrastructuur in Nederland. Haar werkwijze valt te omschrijven als creatief, zorgvuldig en pragmatisch. 

Nodigt u Sportscan uit voor:

- Sportdeelnameonderzoeken en adviestrajecten gemeenten
- Sportparticipatieonderzoeken basisscholen zie www.sportscan.nl/sportweter.pdf
- Marktonderzoek
- Ondersteuning beleidsontwikkeling
- Daarnaast is Sportscan bedenker van www.sportpanel.nl, www.sportvraag.nl, 
 www.digitaalclubblad.nl, www.sportgids.nl, www.buurtscan.nl en uiteraard www.sportpas.nl

KOSTEN:
Sportscan brengt de volgende kosten in rekening voor het activeren van de sportgids module:
-    € 295,- per jaar per gemeente
-    Eénmalige opstartkosten € 295,- voor gemeenten onder 50.000 inwoners, voor gemeenten met meer dan 50.000 
 inwoners € 395,-
-    Bij betaling vijf jaar licentiekosten vooruit betaalt u slechts voor vier jaar.
-    Beheer volledig uitbesteden aan Sportscan + € 100,- voor gemeenten met minder dan 50.000 inwoners, andere   
 gemeenten + € 250,- per jaar.
-    Neemt u de sportgids.nl module af dan heeft u al een aanvullende sportpas.nl licentie voor € 1.380- per jaar. 

Alle genoemde kosten exclusief 21% BTW.

  Volg Sportgids.nl op twitter @SportgidsNL

WAT ONTVANGT U? 
1) Een eigen beheermodule om al uw gemeentelijke accommo-
 daties en voorzieningen toe te voegen en al uw sportaanbieders  
 te koppelen.
2)  Op sportgids toont u niet alleen gymzalen en sportparken maar  
 ook: zwembaden, speelplaatsen, fitness-centra en manege’s  
 (ruim 70 categorieën elk met uniek icoon).
3)  Alle door het Mulier instituut verzamelde data vindt u al terug in  
 beheer en kunt u verrijken.
4)  Mogelijkheden om te zoeken op naam- en type accommodatie,  
 aanbieder, tak van sport en leeftijd.
5)  Mogelijkheden voor alle aanbieders in uw gemeente om hun  
 regulier aanbod te publiceren.
6)  Mogelijkheden uw data te delen waardoor benchmarks kunnen  
 ontstaan.

TIP!

Sportscan BV
Kerkplein 30

7721 AD Dalfsen
T. (0529) 760 009 
M. 06 21 23 87 80

E info@sportscan.nl
I. www.sportscan.nl

SPORTGIDS.NL
Op het snijvlak tussen publieke informatievoorziening en sportstimulering heeft Sportscan de 
sportgids.nl website ontwikkeld. Sportgids.nl maakt sport- en beweegvoorzieningen zichtbaar 
op de kaart en koppelt die locaties aan de sportaanbieders in uw gemeente.

De praktische beheermodule biedt u de mogelijkheid om eenvoudig accommodaties toe te voegen en data te verrijken. 
Doordat aanbieders gekoppeld worden aan de accommodaties maakt u voor inwoners zichtbaar welke sport- en beweeg-
mogelijkheden uw gemeente kent. Inwoners vinden een sportaanbieder die bij ze past door de sportkeuzewijzer.nl te doen 
en klikken direct door naar de informatiepagina van die aanbieder.

Sportgids.nl biedt uitgebreide filter-en zoekmogelijkheden. Bij het klikken op een icoontje 

wordt informatie over locatie, aanbieders en aanbod in een pop-up scherm getoond.

Daarnaast geeft sportgids een overzicht van alle sportaanbieders in de gemeente, met linken 

naar hun profielpagina.



Informatie over accommodatie, sport en aanbieders Voorbeeld gemeentewebsite zonder sportgids Voorbeeld gemeentewebsite met sportgidskaartje

MAATWERK 
Sportgids.nl biedt diverse zoekmogelijkheden voor inwoners 
om eenvoudig sport- en beweegmogelijkheden te vinden.
Sportgids.nl biedt u de mogelijkheid ‘op maat’ kaartjes te 
genereren die u op uw gemeentelijke websites publiceert 
bijvoorbeeld een kaartje met alle fitnesscentra, basketbalpleintjes 
en speelplekken.

WAAR KUNT U SPORTGIDS.NL VOOR GEBRUIKEN? 
1) Plaats een maatwerk afbeelding van sportgids op de gemeentelijke pagina over sport op uw eigen website zodat in 
 één oogopslag duidelijk wordt waar al uw accommodaties zich bevinden.
2)  Maak sportaanbieders en accommodaties zichtbaar op de kaart en gebruik die in de gesprekken van de sociale 
 wijkteams.
3)   Plaats een link naar sportkeuzewijzer.nl om inwoners een sportadvies te geven.
4)  Verhoog de exploitatieopbrengst van uw eigen accommodaties doordat alle relevante informatie per accommodatie   
 zichtbaar is.
5)  Benchmark uw voorzieningen op regionaal niveau. 

EIGENSCHAPPEN SPORTGIDS MODULE
1) Testen -> informeren: meedoen! Logische koppeling tussen aanbieders en accommodaties op de kaart en 
 de sportkeuzewijzer.nl
2)   Eén overzicht van alle beweeg- en sportvoorzieningen in uw gemeente. Te gebruiken voor WMO en Sociale Kaart.
3)   Import database Mulier Instituut gerealiseerd (18.000 accommodaties)
4)   Import database gemdgids (speelplekken) gerealiseerd (1.000 speelplekken)
5)   Eigen beheer sportgids.nl site
6)   Accommodaties gecontroleerd via BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen)
7)   Gebruik toekomstbestendige PDOK ‘open-source’ kaarten en data, zonder reclame.
8)   Data wordt op Nederlandse server opgeslagen (in tegenstelling tot Google maps)
9)   Door koppeling met sportpas.nl aanbieders wordt data snel verrijkt en geactualiseerd
10)  Prima mogelijkheden data te verrijken en te gebruiken als analyse tool in de wijk (buurtscan)
11)  Module wordt gebruiksklaar opgeleverd. U heeft twee weken de tijd aanvullende data aan te leveren zodat wij die kunnen 
 importeren. Daarna neem u zelf het beheer van sportgids.nl over of besteedt dit volledig uit aan ons. 

Unieke sportkeuzetest op www.sportkeuzewijzer.nlOok lokale voorzieningen zoals speelplekken kunnen worden getoond

Genereer custom kaarten met link voor gebruik op uw website


