
Monitoren van sport en bewegen in publieke 
ruimte via IoT-toepassingen. 

Een proeftuin in Leuven.

Jasper Truyens & Helena Schulpé
PIO infosessie



Agenda

• Voorstelling project
• Tijdslijn
• Het samenwerkingsverband
• Verloop van de samenwerking
• Innovatietraject 
• Vragen?



Onze uitdaging

Hoe kunnen we sport- en beweeggedrag meten?

Er is nood aan data op microniveau om lokaal 
sportbeleid en impact van investeringen in kaart te 
brengen.

Welke rol kunnen Internet of Things toepassingen 
spelen?



Onze doelstelling

Inzicht krijgen in vitale wijken en buurten via telgegevens 
en kenmerken van gebruikers en beweegactiviteiten van 
gebruikers in die publieke ruimte.

Kennis ontwikkelen en verspreiden over IoT-
toepassingen voor sport en bewegen.





Afbeeldingen van Eco-Compteur



Projectaanvraag 14/06/2019

Scopingsessie 23/3/2020

Eindrapport Addestino 16/06/2020

Marktconsultatie 3/06/2020

Scopingsessie 5/3/2020

Kick off 15/10/2019

Goedkeuring PIO  30/08/2019

Gunning begeleiding Addestino 21/01/2020 

Bestek mini competitie begeleidingsopdracht 17/12/2019 

Lancering selectieleidraad 05/10/2020

Selectiebeslissing & bestek 25/11/2020

Onderhandeling met een selectie van inschrijvers

Deadline bestek 11/1/2021

Uitdaging  / onze doelstelling scherper stellen

Uitdaging / use-cases toepassen in een proeftuin

Uitdaging / kwaliteitsbewaking van het project



Juist, dat ook nog.

• Corona

• Conceptueel idee > proeftuin

• Bewaak (kritisch) je concept in elke fase.

• Innovatief versus robuust?



Samenwerkingsverband

Sport Vlaanderen
SPOC Jasper Truyens 

Aankoopverantwoordelijke Maya Callewaert

Juriste Evi Buzzi
DPO Johan Soons

Stad Leuven
Helena Schulpé (smart city)

Mieke Van Schepdael (sportdienst)

EVA Tofsport

Vlaamse Overheid Departement EWI
An Schrijvers



Samenwerking 

• PIO-begeleiding 
• Voortraject
• Bestek
• Tempo

• Aankoopdienst vanaf het begin 
betrokken – grote meerwaarde

• DPO – juridische dienst 
• Duidelijke SPOC per partner



Innovatietraject – alle wegen leiden naar Rome Leuven

Internationale vergelijking 
(Sportinnovator NL)
Andere manieren om innovatie 
in het traject op te nemen 
(product versus proces)
Nieuwe vragen (use-cases) die 
voor indieners ook nieuw zijn
Wat zal het eindresultaat zijn?





Team.

Jasper Truyens
jasper.truyens@sport.vlaanderen
Sport Vlaanderen

Mieke Van Schepdael 
Sportdienst stad Leuven

Helena Schulpé 
Smart City stad Leuven

An Schrijvers
Departement EWI

mailto:jasper.truyens@sport.vlaanderen
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