
 
 
InnoSportLab Zeilen 
 

Naam project InnoSportLab Zeilen 

Regeling Het betreft een incidentele subsidie die valt onder het 'Operationeel Programma Landsdeel 
West Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013' (OP Kansen voor West), 
zoals dat voor de periode 2007-2013 is opgesteld en door de Europese Commissie bij 
beschikking C(2007)3949 van 13 augustus 2007 is goedgekeurd. Het project valt in het kader 
van het programma OP Kansen voor West onder prioriteit 1 "Kennis, innovatie en 
ondernemerschap", doelstelling 1.1   
"Versterken kansrijke clusters door kennisontwikkeling, -overdracht en -toepassing". 
Module 1 van de Omnibus Decentraal: O&O projecten;  
Module 6 van de Omnibus Decentraal: Innovatie advies en ondersteuning diensten. 

Looptijd project 10-01-2010 tot en met 31-12-2013 

Verwacht 
budget 

Totale subsidiabele kosten €4.711.650 
EFRO-bijdrage €1.322.415 (28%) en Rijkscofinanciering € 440.805 (9%) en dit is 37,4% van 
de totale subsidiabele kosten. 

Weblink link website Kansen voor West: 
http://www.kansenvoorwest.nl/index.php?option=com_easyfaq&task=cat&catid=45&Itemid=42  
Zie bijlage voor de subsidiebeschikking 

Samenvatting NOC*NSF heeft de topsportambitie om structureel tot de top 10 van de wereld te horen op 
basis van de Olympische medaillespiegel. Hiervoor dient de topsport geprofessionaliseerd te 
worden en een voorsprong bewerkstelligd te worden. Innovatie is hierbij een vereiste. Om 
deze ambitie te bereiken is eind 2006 
InnoSportNL opgericht door NOC*NSF en TNO om vanuit één organisatie sportinnovatie te 
stimuleren en kennis dichter bij de sport te brengen, met als doel: 
•          de realisatie van de Nederlandse sportambitie; 
•          economische groei bevorderen door het realiseren van ‘new business’ binnen 
bestaande bedrijven en het 
creëren van nieuwe bedrijvigheid; 
•          het inzetten van de Nederlandse kennisinfrastructuur ten behoeve van de sport. 
Een stap op weg naar professionalisering naar bovenstaande doelen is de oprichting van 
InnoSportLabs. InnoSportLabs zijn fieldlabs waarin bedrijfsleven, kennisinstellingen en sport 
in de sportpraktijk nauw samenwerken aan het ontwikkelen en testen van nieuwe 
sportgerelateerde producten, systemen, faciliteiten en 
diensten. Momenteel zijn er een drietal officiële InnoSportLabs gerealiseerd; in Eindhoven 
voor de zwemsport, in Heerenveen voor de schaatssport en in Eindhoven voor de 
breedtesport. Een vierde lab voor de gymnastische sporten wordt dit jaar in Den Bosch 
geopend en een vijfde in Scheveningen ten behoeve van de diverse 
watersporten: het InnoSportLab Zeilen. 
 
Doelstelling 
De algemene doelstelling van dit project kan als volgt worden geformuleerd: De realisatie van 
het InnoSportlab Zeilen inclusief een aantal strategische en innovatieve projecten. Dit is dé 
innovatieve omgeving van Nederland waar bedrijven, sportorganisaties, sportmedische 
instellingen, overheden en kennis- en onderwijsinstellingen gezamenlijk projectmatig in de 
praktijk werken aan ontwikkeling, realisatie en validatie van nieuwe innovatieve producten, 
diensten en faciliteiten. Dit alles ten behoeve van de topsport zeilen en de zeilsport algemeen 
om 
zodanig nieuwe economische en sportieve kansen voor de regio te creëren. 
 
Wanneer deze doelstelling uitgesplitst wordt, komen daar de volgende subdoelstellingen uit 
voort: 
•          Valorisatie van de bestaande kennis in het achterland van de regio door middel van 

http://www.kansenvoorwest.nl/index.php?option=com_easyfaq&task=cat&catid=45&Itemid=42
http://www.europadecentraal.nl/wp-content/uploads/2013/03/beschikking-InnoSportLab-Zeilen.pdf


 
 

 

  

het stimuleren van samenwerking tussen kennis en onderwijsinstituten en het MKB en grote 
bedrijven in de regio; 
•          Businesscreatie en economische stimulans door het motiveren en aantrekken van 
bedrijven gericht op techniek en/of de watersport; 
•          Het profileren van de gemeente Den Haag als de watersportstad aan zee in 
Nederland; 
•          Voorsprong in de topsport zeilen ten opzichte van overige landen door middel van 
innovatieve producten, 
diensten en faciliteiten. 

Contactpersoon 
overheid 

Joke van den Brink-Rozendaal, Afdelingshoofd Programmabureau West-Regio 
Provincie Flevoland 
Programma Management Europa 
Postbus 55 
8200 AB  LELYSTAD 
0320-265 480 
pmebeheer@flevoland.nl  
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