VERNIEUWINGEN IN DE STRUCTUUR EN HET PROCES

Kwaliteitszorgsysteem
sportvloeren en
sportaccommodaties herzien
Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de herziening van het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en sportaccommodaties. In 2016 zijn vernieuwingen doorgevoerd binnen de structuur van de
Normalisatie – een onderdeel van het Kwaliteitszorgsysteem. Dit jaar verandert het proces dat een
opdrachtgever moet doorlopen om een NOC*NSF/sportbondcertificaat voor een sportvloer of accommodatie te krijgen.
Tekst: IJdo Groot
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https://sportvloeren.sport.nl/
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maken van afspraken over een evenwich-

modaties’ bij Sport en Accommodaties

tigere samenstelling. Vorig jaar zijn deze

36

Sport & Gemeenten • maart 2017

