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Grensoverschrijdende diensten op koers 

 Subsidieovereenkomst e-SENS Project ondertekend 

 

"Burgers en bedrijven moeten transacties kunnen doen binnen een grenzeloze interne markt. Dat is de 

waarde van het internet." Neelie Kroes 

 

e-SENS is een nieuw grootschalig project en zet de visie van een Europese digitale markt om 

in innovatieve ICT-oplossingen bij overheden. Met de ondertekening van het project 

subsidieovereenkomst in augustus 2013, gaat het project officieel van start. De projectactiviteiten 

lopen al sinds 1 april 2013. 

Bijna 100 partners vanuit 20 Europese landen, waaronder Noorwegen en Turkije, werken 

samen aan het e-SENS-project. Verder leveren ETSI (European Telecommunications Standards 

Institute) en OpenPEPPOL een significante bijdrage aan het project. Een dergelijke brede 

betrokkenheid getuigt van een grote interesse en sterke behoefte om robuuste elektronische 

diensten te ontwikkelen in Europa. Op deze manier komt de interne markt voor burgers en bedrijven 

tot stand, waarbij veel kan worden bereikt door gebruik te maken van ICT. e-SENS zal belangrijke 

stappen in de richting zetten om "diensten verder te brengen” als ze digitaal worden aangeboden. 

Toch moet talrijke hindernissen nog overwonnen worden – namelijk juridische, semantische, 

organisatorische en technische belemmeringen. 

Het doel van de e-SENS project is om efficiënte, kwalitatief hoogwaardige publieke diensten 

te ontwikkelen op basis van gemeenschappelijke Europese standaarden. Het project zal de resultaten 

van grootschalige proefprojecten die al zijn opgestart - e-CODEX, epSOS, SPOCS, STORK, PEPPOL – 

verder brengen. Dit moet al met al de toegang tot gezondheidszorg, juridische systemen, 

aanbestedingsopdrachten en het opzetten van een bedrijf in Europa gemakkelijker maken. Generieke 

en herbruikbare oplossingen bieden kansen voor de verdere ontwikkeling van diensten in tal van 

overheidsdomeinen. 
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Het project draagt bij aan een moderne publieke dienstverlening: meer gebruikersgericht, 

innovatief en efficiënt. Hierdoor worden besparingen gerealiseerd in tijd en geld, zowel voor burgers 

als voor de overheid zelf. De focus van e-SENS is niet op het realiseren van nieuwe oplossingen. e-

SENS zal zich juist richten op schaalvoordelen, herbruikbaarheid en samenwerking, naast een nieuw 

beheersmodel voor sectoroverstijgende coördinatie op nationaal en EU-niveau. e-SENS zal helpen 

om het sectorale denken in silo’s om te buigen naar sectoroverstijgende en grensoverschrijdende 

digitale oplossingen. ICT maakt het mogelijk om verschillende nationale systemen aan elkaar te 

koppelen. Hierdoor zullen de publieke diensten in Europa aanzienlijk meer succes hebben bij het 

aanbieden van innovatieve diensten. 

 

Nadere informatie: 
 

• e-SENS Website: www.esens.eu 
• ICT PSP: http://ec.europa.eu/ict_psp 
• CIP: http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm 

 

 
Contact:  esens.info@lists.esens.eu 
Om informatie over e-SENS ontvangen, kunt u zich aanmelden voor onze Nieuwsbrief 

 


