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Deelnameformulier  

Award Inclusieve Onderneming 2020 
 

Op 26 november 2020 reiken de Werkplekarchitecten voor de tweede keer in België de 

Award Inclusieve Onderneming uit. Enkel bedrijven of organisaties met een 

referentiebewijs 2019/2020 kunnen deelnemen. 

 

Wij twijfelen er niet aan dat we ook uw naam zullen terugvinden tussen de kandidaten. 

Vul daartoe onderstaand deelnemingsformulier in en bezorg het ons uiterlijk op 15 

september 2020 om 12u00 via inclusiefondernemen@dewerkplekarchitecten.be 

 
 

Uw coördinaten:  
Naam van de onderneming:   

Adres (maatschappelijke zetel):  

Vestigingsplaatsen:   

Contactpersoon:   

Functie contactpersoon:   

E-mailadres:   

Telefoon:  

Naam van de betrokken Werkplekarchitect/sectorfonds: 
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Enkele dingen vooraf... 
 

1. Het reglement van de Award Inclusieve Onderneming 2020 kunt u nalezen op 

www.inclusiefondernemen.be 

Uw deelname aan de Award impliceert dat u het eens bent met dat reglement. 

 

2. De volledig ingevulde versie van dit deelnameformulier dienen we uiterlijk op 15 

september 2020 om 12u00 te ontvangen. U dient het dossier te mailen naar 

inclusiefondernemen@dewerkplekarchitecten.be. Inzendingen per post zijn niet 

ontvankelijk. 

 

Tip: U kunt dit dossier eventueel samen met uw Werkplekarchitect of sectorfonds  invullen. 

 

3. Uw deelname is enkel geldig wanneer u vóór 15 september 2020 ook het deelnamegeld 

(€ 165,00) gestort heeft op rekeningnummer BE15 0682 1594 1730 (BIC: GKCCBEBB) van 

Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw met vermelding van uw bedrijfsnaam en ‘Award 

Inclusieve Onderneming 2020’. Indien u al lid bent bij Sterpunt Inclusief Ondernemen 

hoeft u dit niet meer te doen, maar vraag dit eerst na via een mailtje naar 

inclusiefondernemen@dewerkplekarchitecten.be 

 

4. We behandelen alle gegevens uiteraard vertrouwelijk.  

 

5. Voor deze Award 2020 kijkt de jury met bijzondere interesse uit naar succesverhalen 

die de werkervaringskansen en het werkplekleren (met haar diverse stageformules, tot 

zelfs duaal leren) centraal stellen. 
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1. Uw verhaal als inclusieve ondernemer 
 
Storytelling is een krachtige communicatietechniek. De spankracht van uw verhaal zit in 

uw getuigenis en deze van uw medewerkers en doelgroepmedewerkers. Vertel ons in 

maximaal 500 woorden waarom en hoe uw bedrijf een inclusieve onderneming 

werd/wordt, omschrijf bij voorkeur een actie rond werkplekleren, want dat thema staat 

centraal bij deze Award. Inclusief ondernemen staat voor ons (en de jury) gelijk met: 

managen van de verschillen in uw onderneming. 
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2. Gegevens in verband met SDG 1 en SDG 4: 
U beëindigt armoede in al zijn vormen.  

U bevordert levenslang leren voor iedereen.  

 

Uw tewerkstelling op 31 december 2019 

 

Type Aantal medewerkers in dienst (in koppen) 

mannen vrouwen 

Voltijds   

Deeltijds   

Contract onbepaalde duur   

Contract bepaalde duur   

Vervangingscontract   

Uitzendcontract   

Progressieve 

tewerkstelling 

  

 

Levenslang leren bevorderen: aan hoeveel opleidingen hebben medewerkers 

deelgenomen gedurende de periode 2018 - 2019 – 2020? 

 

Naam van de opleiding Datum/periode wanneer 

de opleiding plaats vond 

Korte inhoud van de 

opleiding 
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3. Gegevens in verband met SDG 8 
U spant zich in voor tewerkstelling en waardig werk.  

U vermindert ongelijkheid door de diversiteit te bevorderen. 

 

Aantal werkzoekenden / medewerkers die in de loop van 2018 – 2019 volgden:  

(u kan zelf een type aanvullen indien u wenst) 

 

Type stage/coaching Aantal personen gestart in een traject Aantal personen 

tewerkgesteld na 

stage traject 

Brugprojecten/duaal 

leren 

  

Beroepsverkennende 

stage 

  

Werkervaringsstage 

(WES) 

  

Beroepsinlevingsstage 

(BIS) 

  

IBO (Individuele 

BeroepsOpleiding) 

  

Opleidingsstage   

Job- en/of 

taalcoaching 

 n.v.t. 

   

   

 

Geef maximaal drie acties aan die een referentie zijn voor inspanning naar waardig werk 

/ inclusief ondernemen (vb. Bij ziekte, functie-aanpassingen, motiveren van 

medewerkers, onthaal beleid, interne of externe doorstroom,...). 

Maximum 300 woorden per actie 

1.  

2. 

3. 
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4. Gegevens in verband met SDG 10 

U vermindert ongelijkheid 

 

Geef het totaal aantal medewerkers in koppen: 

 

Mannen  

Vrouwen  

X (transgenders)  

Laaggeschoolden (tot en met secundair)  

Hooggeschoolden  

Min 26 jarigen  

26- tot 54- jarigen  

55-plussers  

Personen met een arbeidshandicap*  

Personen van allochtone origine**  

 

 

*Iemand waarbij uit administratief onderzoek, attest of verslagen blijkt dat hij/zij27: 

• ingeschreven is bij het huidige VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap); 

• een kwalificatie of getuigschrift heeft uit het buitengewoon onderwijs, of een ex-BUSO-/BLO-
leerling is zonder dat er kwalificaties of getuigschriften behaald zijn; 

• recht heeft op een inkomensvervangende of een integratietegemoetkoming; 

• in het bezit is van een afschrift van een definitief geworden gerechtelijke beslissing of van een 
attest van een bevoegde federale instelling waaruit een blijvende graad van arbeidsongeschiktheid 
blijkt; 

• recht heeft op bijkomende kinderbijslag of verhoogde kinderbijslag (als ouder met een handicap); 

• recht heeft op een invaliditeitsuitkering in het kader van de ziekteverzekering; 

• een attest heeft van een arbeidshandicap, afgeleverd door een door de VDAB erkende dienst of 
arts. 

 
**huidige of vorige nationaliteit van buiten de EU-28 of EVA-landen ( IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en 
Zwitserland, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, 
Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden, Bulgarije, Cyprus, Estland, 
Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië.) 


