
 
 

  Applicatie ontwikkeld? Maak kans op een Sharing & Reuse Award! 
Wedstrijd voor overheidsorganisaties 

 
De Europese Commissie nodigt u uit om deel te nemen aan de tweede editie van de Sharing & Reuse Awards in het kader 
van het ISA²-programma.   
 
Heeft u een geslaagd digitaliseringsproject bij een overheidsinstantie op poten gezet? Heeft u een oplossing ontwikkeld 
in een van de onderstaande categorieën? Doe dan mee aan onze wedstrijd: dien uw project in en deel uw ervaring! 
Overheidsdiensten die op zoek zijn naar specifieke IT-oplossingen zijn vast benieuwd naar hoe u een soortgelijk probleem 
heeft aangepakt en of zij de opensourcesoftware of gedeelde IT-diensten die u hebt ontwikkeld, ook kunnen gebruiken. 
Uw werk mag gezien worden! 

Er zijn prijzen van 15.000 euro voor het winnende team en 10.000 euro voor de tweede plaats in elk van deze vier 
categorieën: 
 

1. Meest innovatieve opensourcesoftware 

2. Opensourcesoftware met de grootste impact op burgers of bedrijven  

3. Meest innovatieve gedeelde IT-diensten (gezamenlijk ontwikkeld of gedeeld)  

4. Gedeelde IT-diensten (gezamenlijk ontwikkeld of gedeeld) met de grootste impact op burgers of bedrijven  

 

Lees aandachtig het wedstrijdreglement voordat u het formulier invult. Het is belangrijk dat u voldoende details geeft 

over uw IT-oplossing en aangeeft hoe die hergebruikt zou kunnen worden. In 2017 waren de Sharing & Reuse Awards met 

118 inzendingen al een groot succes, maar in 2019 willen we het nog beter doen! 

 
1. Komt uw project in aanmerking voor deelname? 

 
U kunt aan de wedstrijd deelnemen als uw applicatie: 
 

 door of voor een overheidsdienst uit een EU-lidstaat, een EVA-land of een kandidaat-lidstaat van de EU 
(Albanië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije) is ontwikkeld  

 door ten minste één andere overheidsdienst hergebruikt wordt 

 uit opensourcesoftware of een gedeelde IT-dienst bestaat 

 op Joinup is gepubliceerd, met een beschrijving (Wilt u meedingen maar staat uw project nog niet op Joinup, 
dan kan het Joinup Support Team u helpen om uw project te publiceren.) 

 in het Engels beschreven is 

 niet al bij een vorige editie een geldprijs heeft gewonnen. Een oplossing die toen een derde of vierde plaats 
heeft behaald en een bewijs van uitmuntendheid heeft ontvangen, kan wel opnieuw worden ingediend. 

 
2. Beoordelingscriteria 

 
Uw oplossing wordt door een evaluatiecomité en een jury in twee stappen beoordeeld op basis van de volgende criteria: 
 

 Ontwerp en governance: de mate van gebruik en naleving van open normen; het documentatieniveau bij de 

oplossing en kwaliteit van het ontwerp; de mate van samenwerking met verschillenden landen en/of instellingen, 

en governancemodel. 

 Effect/mate van hergebruik: het businessmodel; de mate waarin de geplande doelstellingen en activiteiten zijn 

gerealiseerd; het bewezen nut (incl. besparingen door hergebruik i.p.v. een nieuwe ontwikkeling); zichtbare 

effecten en tastbare resultaten; toekomstige besparingen of resultaten; het aantal gevallen van hergebruik en 

https://ec.europa.eu/isa2/isa2_en
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/Sharing%20and%20Reuse%20Awards%20contest%202019_Procedure%20guide_2.pdf
https://joinup.ec.europa.eu/contact


plannen voor de toekomst; hergebruik van diensten van andere organisaties; hergebruik van modules uit de 

applicatie door andere applicaties. 

 Duurzaamheid: elementen die de oplossing duurzaam maken nadat de doelstellingen zijn bereikt; de mate waarin 

de duurzaamheid wordt gewaarborgd; technische documentatie; documentatie van het bedrijfsmodel; 

onderhoud; beschikbaarheid. 

 Innovatie (voor de categorieën 1 en 3): technologische innovatie; innovatie in het bedrijfsproces; sociale 

innovatie. 

 Gebruikersgerichtheid (voor categorie 2 en 4): toegankelijkheid voor de burgers; gepersonaliseerde data; 

individuele dienstverlening; meldingen; ondersteuning van mobiele apparatuur.  

 
3. Hoe kunt u deelnemen aan de wedstrijd? 

 
Om aan de wedstrijd deel te nemen, moet u het deelnameformulier invullen. Opgelet: het deelnameformulier, de 
eventuele bewijsstukken en de beschrijving van de oplossing moeten in het Engels worden ingediend. De oplossing zelf 
hoeft echter niet Engelstalig te zijn. De uiterste datum van inzending is 28 februari 2019. 
 
Er komen 16 oplossingen op de shortlist. Is uw oplossing daarbij, dan krijgt u uiterlijk 25 april 2019 een e-mail van de 
Europese Commissie. In dat geval wordt u ook uitgenodigd voor de officiële uitreiking van de Sharing & Reuse Awards op 
11 juni 2019 in Boekarest, Roemenië, waar u bovendien de gelegenheid krijgt om uw oplossing te presenteren.  
 

4. Meer weten over het verloop van de wedstrijd? Bekijk het volledige wedstrijdreglement. 
 

5. Links 
 

Pagina over de wedstrijd op Joinup 
Veelgestelde vragen (FAQ)  
Vorige editie van de wedstrijd  
Meer informatie over het ISA²-programma 

 
6.  Nog vragen?  

 
Stuur ons een e-mail via:  
DIGIT-SR-AWARDS@ec.europa.eu 
 

7. Volg ons op sociale media 
 

    @EU_ISA2      #SRawards19 
     ISA2 Programme 
     ISA2 videos 

 
 

VEEL SUCCES! 
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