
 

 

Ding mee naar de Sharing and Reuse Awards! 
 

Wedstrijd voor overheidsdiensten 
  
Op 8 juli lanceerde de Europese Commissie de wedstrijd voor de Sharing and Reuse Awards om 
overheidsinstanties te belonen die met succes IT-oplossingen met mogelijkheden voor ruimer hergebruik 
hebben ontwikkeld en gedeeld. 
 
De eerste en tweede prijs van respectievelijk 15 000 EUR en 10 000 EUR worden toegekend aan de 

winnende teams in de volgende vier categorieën: 

 Succesvolle gevallen van samenwerking om gemeenschappelijke IT-oplossingen op 

grensoverschrijdend niveau te ontwikkelen en aan te bieden 

 Succesvolle gevallen van samenwerking om IT-oplossingen op nationaal niveau te ontwikkelen en 

aan te bieden 

 Succesvolle gevallen van samenwerking om IT-oplossingen op regionaal niveau te ontwikkelen en 

aan te bieden 

 Succesvolle gevallen van samenwerking om IT-oplossingen op lokaal niveau te ontwikkelen en aan te 

bieden 

 
De ingediende oplossingen worden beoordeeld door het Evaluatiecomité dat bestaat uit 
vertegenwoordigers van de EU-instellingen. Daarom zijn oplossingen die ontwikkeld zijn door de Europese 
Commissie, het Europees Parlement of de Europese Raad uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. 
 
De wedstrijd wordt gefinancierd door het programma interoperabiliteitsoplossingen voor Europese 

overheidsdiensten (ISA2-programma) van de Europese Commissie in het kader van haar actie 2016.31 

„Sharing and Reuse”. 

„Met deze prijs zetten we de beste herbruikbare projecten in het zonnetje en we hopen dat het 
prijzengeld de winnende overheidsdiensten zal helpen het bereik van hun projecten uit te breiden,” zegt 
Margarida Abecasis, die verantwoordelijk is voor het ISA2-programma. 
 

Waarom is het belangrijk dat IT-oplossingen worden gedeeld en hergebruikt?  
 
Door kwalitatief hoogwaardige IT-oplossingen te hergebruiken, kunnen overheidsinstanties betere, 
kosteneffectievere en snellere diensten bieden aan burgers en bedrijven in Europa. Dergelijke 
oplossingen kunnen snel in de openbare sector worden ingezet waardoor er tijd en geld kan worden 
bespaard bij de invoering en het onderhoud ervan. 
 
Tegelijkertijd maakt samenwerking aan gemeenschappelijke oplossingen het makkelijker om kennis onder 
overheidsinstanties te delen. Door gemeenschappelijke normen te ontwikkelen en elkaars IT-oplossingen 
te hergebruiken, kunnen overheidsinstanties ook hun interoperabiliteit verbeteren, d.w.z. hun vermogen 
om informatie uit te wisselen en de uitgewisselde gegevens te begrijpen. Tot slot kan delen en 
hergebruiken van IT-oplossingen de concurrentie verhogen doordat meer bedrijven IT-oplossingen aan 
overheidsinstanties kunnen aanbieden.  
 
Er staan al heel wat herbruikbare IT-oplossingen op het Joinup-platform van de Europese Commissie. 
Deze site fungeert als register voor instrumenten en diensten die door EU-landen en Europese 
instellingen zijn ontwikkeld. 
 

http://ec.europa.eu/isa/isa2/index_en.htm
https://joinup.ec.europa.eu/


 

 

Komt uw oplossing in aanmerking voor deelname? 
 
Om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd voor de Sharing and Reuse Awards moet uw oplossing aan de 
volgende criteria voldoen: 

 Moet ontwikkeld zijn door of voor (een) overheidsinstantie(s) uit een EU-lidstaat of 
EFTA-land 

 Is hergebruikt door andere overheidsinstanties 

 Is ofwel software met open source of een gedeelde dienst 

 De beschrijving ervan is gepubliceerd op Joinup. (Als uw oplossing nog niet op Joinup staat, 

neemt het team van Joinup contact met u op nadat u zich heeft ingeschreven voor de wedstrijd; 

zij helpen dan bij publicatie van uw oplossing op Joinup).  

 De oplossing moet in het Engels worden beschreven. 
 
Als de oplossing is mede-ontwikkeld door een particuliere entiteit namens de overheidsinstantie, dan gaat 
de prijs naar de overheidsinstantie in kwestie. 
 

Beoordelingscriteria 
 
Oplossingen die deelnemen aan de wedstrijd worden beoordeeld op basis van de volgende criteria: 
1. Ontwerp van de oplossing: op welke technologieën is het gebaseerd? Wat is de architectuur van de 
oplossing? Is het schaalbaar, uitbreidbaar? Hergebruikt het andere diensten/software-oplossingen of 
standaarden/open specificaties? Welk licentiemodel wordt er gebruikt? 
2. Beheer van de oplossing: welke organisaties, instellingen en landen zijn betrokken bij het 
beheersproces van de oplossing? Hoe is de ontwikkeling en levering van de oplossing gefinancierd? 
3. Effecten/resultaten: hoe kan uw oplossing overheidsinstanties helpen? Welke voordelen biedt uw 
oplossing aan belanghebbenden, gebruikers? Wat zijn de kosten/baten? 
4. Mate van hergebruik: hoeveel instanties maken gebruik van deze oplossing en in welke mate wordt 
deze gebruikt? Zijn er concrete plannen voor toekomstig hergebruik? Hoe eenvoudig kan uw oplossing 
worden ingevoerd in een andere context dan waarvoor deze oorspronkelijk werd ontwikkeld? 
5. Duurzaamheid: hoe wordt de duurzaamheid van uw oplossing gewaarborgd? Kan er permanente 
ondersteuning worden geboden? Wordt de oplossing nog verder onderhouden? 
 

Hoe kunt u zich inschrijven voor de wedstrijd? 
 
Om een oplossing voor de wedstrijd in te schrijven moet iemand (de contactpersoon) van de 

overheidsinstantie die de oplossing heeft ontwikkeld of waarvoor de oplossing is ontwikkeld 

het inschrijvingsformulier invullen. Let op dat de inschrijving, eventueel bijbehorende documenten en 
beschrijving van de oplossing in het Engels moeten worden aangeleverd. De oplossing zelf hoeft echter 
niet in het Engels te zijn.  
 
Inschrijvingen kunnen uiterlijk 28 oktober 2016 worden ingediend. 
 
De Commissie brengt de winnaars eind januari/begin februari 2017 via e-mail op de hoogte en nodigt hen 
uit voor de Sharing & Reuse Conferentie die in maart 2017 zal plaatsvinden. De officiële openbare 
bekendmaking en de prijsuitreiking vinden plaats op de conferentie. 
 

Meer informatie over de wedstrijd 
 
Wedstrijdpagina op het Joinup-platform 
Prijzen voor Sharing & Reuse - Veelgestelde vragen (FAQ) 
 

http://www.sfbvg.ch/xml_3/internet/EN/application/d50/f60.cfm
http://www.sfbvg.ch/xml_3/internet/EN/application/d50/f60.cfm
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Sharing-and-Reuse-Awards-Contest-Registration-Form
https://joinup.ec.europa.eu/community/sharingandreuse/og_page/awards-contest
https://joinup.ec.europa.eu/community/sharingandreuse/og_page/awards-contest#https://joinup.ec.europa.eu/community/sharingandreuse/og_page/awards-contest
https://joinup.ec.europa.eu/community/sharingandreuse/og_page/awards-contest#https://joinup.ec.europa.eu/community/sharingandreuse/og_page/awards-contest


 

 

Contact 
 
DIGIT-SR-AWARDS@ec.europa.eu 
 

mailto:DIGIT-SR-AWARDS@ec.europa.eu

