Award Inclusieve Onderneming 2018
Wedstrijdreglement
1. Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw (Sterpunt) kent de Award Inclusieve
Onderneming 2018 (de Award) tweejaarlijks toe en voor de eerste maal in
2018, aan ondernemingen die zich in de afgelopen twee jaar (2016-2017)
hebben ingezet op het vlak van:
		 • gebruik van stageformules in het werkplekleren;
		 • job- en taalcoaching;
		 • tewerkstelling van een persoon met een afstand tot
		 de arbeidsmarkt.
De kandidaat-ondernemingen voor de Award worden gerekruteerd uit
de ondernemingen met een Referentiebewijs Inclusief Ondernemen 2017
of 2018, toegekend door een Werkplekarchitect en gevalideerd door
Sterpunt. Dit gaat om ongeveer 1.400 bedrijven en organisaties.
2. Sterpunt is de organisator van de Award. Het stelde een jury samen met
leden die expertise hebben inzake de arbeidsmarkt en de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). De juryleden zijn:
		 • Guy Tegenbos (voorzitter)
		 • Fons Leroy (VDAB)
		 • Pieter Kerremans (SERV)
		 • Charlotte Vroemans (The Shift)
		 • Kaat Peeters (de Sociale InnovatieFabriek)
Deze jury kadert zijn afwegingen en beslissingen in verband met genomineerden en winnaar binnen de hierna vermelde criteria. De beslissingen
van de jury kunnen niet worden betwist.
3. De deelnemers aan de Award zijn akkoord met het wedstrijdreglement
voor de Award Inclusieve Onderneming 2018.
4. Referentiebewijshouders 2017 en 2018 krijgen een persoonlijke
uitnodiging om deel te nemen aan de Award in de week van 7 mei 2018.
Zij kunnen alle informatie over de Award raadplegen op de website
www.inclusiefondernemen.be.
5. Om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd, betaalt elke kandidaatonderneming € 165,00 aan Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw, op
rekeningnummer IBAN BE15 0682 1594 1730 (BIC: GKCCBEBB), met
vermelding van bedrijfsnaam en ‘Award Inclusieve Onderneming 2018’.

WAARDIG WERK
EN ECONOMISCHE
GROEI

Dit bedrag geeft het recht tot deelname aan de wedstrijd.
Als return krijgt de kandidaat-onderneming kosteloos toegang tot het
slotevent van de Award-toekenning op 29 november 2018 met vier
personen.
6. Ondernemingen kunnen kandideren door het deelnamedossier, beschikbaar op www.inclusiefondernemen.be, volledig in te vullen en terug te
sturen naar Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw, Overwale 5 bus 5, 9000
Gent tegen ten laatste 5 september 2018 om 12u00.
Kandidaturen zijn slechts geldig als ook het inschrijvingsgeld werd betaald
vóór 5 september 2018.
7. Sterpunt heeft het recht om de informatie in het luik ‘Storytelling’ van het
deelnamedossier te gebruiken in zijn communicatie met het oog op een
positieve beeldvorming en sensibilisering naar collega-ondernemingen.
Dit na samenspraak met de betrokken kandidaat-onderneming.
8. Voor de criteria van de Award-toekenning verwijzen we naar de bijgevoegde
nota met de criteria die de jury zal hanteren bij zijn afwegingen en beoordeling.
9. De jury gaat binnen de ingezonden kandidaten op zoek naar zestien
genomineerden voor de Award. Behalve de gepreciseerde criteria houdt
de jury indicatief rekening met:
		 • de regionale spreiding;
		 • de nominatie van kleine én grote ondernemingen;
		 • de diversiteit aan sectoren.
Dit zonder af te dingen op de kwaliteit van de ingestuurde deelnamedossiers.
De jury maakt de zestien genomineerden uiterlijk op 30 september 2018
bekend. Deze genomineerden krijgen de kans om vanaf 1 oktober tot 29
november 2018 via een ‘Instagram-dagboek’ relevante informatie rond
hun concreet inclusief ondernemen te delen.
10. Alle kandidaat-ondernemingen krijgen een vermelding in de publicatie
‘Award Inclusief Ondernemen 2018’ en ontvangen ook een exemplaar.
Indien zij meer exemplaren wensen te ontvangen, kunnen zij vooraf
intekenen op deze publicatie, na kennisgeving van de inhoud.
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