
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Award Inclusieve Onderneming 2022 
Wedstrijdreglement 

 
1. Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw (Sterpunt) kent de Award Inclusieve Onderneming (de 
Award) tweejaarlijks toe. In 2022 organiseren wij de Award voor de derde maal voor 
ondernemingen die zich in de afgelopen twee jaar (2020-2021) 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; 
en daarvoor een referentiebewijs voor inclusieve onderneming ontvangen hebben.  

 
De kandidaat-ondernemingen voor de Award worden gerekruteerd uit de ondernemingen 
met een Referentiebewijs Inclusief Ondernemen 2021 of 2022, toegekend door een 
Werkplekarchitect of sectorfonds en gevalideerd door Sterpunt. 

 
2. Sterpunt is de organisator van de Award. Het stelde een externe jury samen onder leiding 
van Bart Moens (Mooi Werk Makers & Odissee).  
Deze jury kadert zijn afwegingen en beslissingen in verband met genomineerden en winnaar 
binnen criteria opgesteld vanuit Sterpunt Inclusief Ondernemen.  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 2022.  
 
5. Ondernemingen kunnen kandideren door het deelnamedossier, beschikbaar op 
www.inclusiefondernemen.be, volledig in te vullen en terug te sturen naar 
inclusiefondernemen@dewerkplekarchitecten.be tegen ten laatste 1 augustus 2022 om 
12u00. 
 

www.inclusiefondernemen.be


 
 
 

 
 
 
 
 

6. Sterpunt heeft het recht om het verhaal van de onderneming uit 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. 

 
7. De jury gaat binnen de ingezonden kandidaten op zoek naar vijf genomineerden voor de 
Award. De jury zal hierbij indicatief rekening houden 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. 

 
8. Alle kandidaat-ondernemingen krijgen een vermelding in de publicatie 
‘Award Inclusief Ondernemen 2022’ en ontvangen ook een exemplaar. 
 
Voor meer info kan u terecht bij inclusiefondernemen@dewerkplekarchitecten.be 
 
Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw 
Overwale 5 Bus 5 - 9000 Gent 
T 09/220 84 31  
Ondernemingsnummer 0445 739 447 
 


