European Public Sector Award 2013
“Weathering the Storm: Creative solutions in a Time of Crisis”
Het is zwaar weer in Europa. Economische stormen hebben de Oude Wereld in de greep.
Toch slagen overheden erin hun publieke dienstverlening op innovatieve wijze te verbeteren.
Misschien wel dankzij de hoge druk van de omstandigheden. Het blijkt dat kostenbesparing
en vernieuwing hand in hand kunnen gaan. Ook bij de Nederlandse overheid zal dit
ongetwijfeld het geval zijn. EPSA is op zoek naar aansprekende voorbeelden.
Op 25 januari j.l. is de aftrap gegeven voor de European Public Sector Award 2013. Tot 12
april a.s. kunnen projecten worden aangemeld op nationaal, regionaal en gemeentelijk niveau
die mee kunnen dingen naar deze prestigieuze Europese Award op één van de onderscheiden
overheidsniveaus.
Behalve dat uw project meedingt naar een prestigieuze prijs zal uw inzending ook dienen als
‘best-practice’ waar andere overheden hun voordeel mee kunnen doen. Het biedt u de
gelegenheid om daarmee een kennisnetwerk op te bouwen op terreinen waar overheden
excelleren. En dat door heel Europa.
Een jury van experts zal de projecten op onafhankelijke wijze beoordelen. Deze deskundigen
geven uw project overigens ook bruikbare adviezen, zodat uw project nog beter voor de dag
kan komen. De uitstraling die de prijs heeft staat bovendien garant voor heel veel aandacht.
Zo heeft de laatste winnaar, de gemeente Bilbao, uitgebreid mogen profiteren van talloze
bezoekers uit heel bestuurlijk Europa. De European Public Sector Award is zelfs de aanzet
geweest om burgemeester Azkuma voor te dragen bij de verkiezing van de World Mayor
Prize. Het mag geen verbazing wekken dat de burgemeester ook met die prijs aan de haal
ging.
Daar willen wij als Nederland toch niet bij achterblijven? Staat ons land er juist niet om
bekend dat het zijn hoofd goed boven water houdt bij stormachtig weer?
Alle reden om uw project aan te melden!
Ook in Nederland wordt, zoals in meerdere landen reeds (is) gebeurd, een
voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor belangstellende overheden, waarbij een
toelichting wordt gegeven op de procedure en de randvoorwaarden voor het inzenden van een
project
Op woensdag 6 maart a.s. om 14.0 uur zal de heer mr. H. Scholtens, Seconded National
Expert bij Eipa en lid van het Epsa-team een toelichting geven op Epsa 2013. De bijeenkomst
vindt plaats bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag.
Heeft u belangstelling voor deze bijeenkomst? Meldt u dan aan door middel van het zenden
van een mail naar ivo.specker@minbzk.nl
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Voor nadere informatie kunt u ook terecht op de site van Epsa: www.epsa2013.eu

