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Wij gaan voor de 
tweede keer op zoek naar 
de meest 
inclusieve 
onderneming.
Dat doen we
graag met u.



Op 26 november 2020 zal Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw samen met de Werkplekarchitecten de 
tweede Award Inclusief Ondernemen uitreiken.

Tegen die tijd zal de campagne die tot de winnaar leidt, al een behoorlijk parcours afgelegd hebben. 
Lancering, jury, genomineerden, uitreiking,... we vertellen u er alles over op:

Ons einddoel? Een inclusieve maatschappij waarin inclusieve ondernemers kansen geven en diversiteit 
op hun werkplek niet enkel toelaten maar ook managen.

Schaart u zich er mee achter?

www.inclusiefondernemen.be

26 november 2020



Een jong verhaal dat
dertig jaar geleden begon

In 2015 vervelde het Steunpunt Lokale Netwerken tot Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw. Haar 
leden noemden zich van dan af ‘de Werkplekarchitecten’.

De Werkplekarchitecten zijn 37 niet-winstgedreven organisaties die verspreid over Vlaanderen en 
Brussel actief zijn. Al meer dan vijfentwintig jaar...

Ze streven naar een maatschappij waarin iedereen zijn of haar capaciteiten voluit kan inzetten in een 
duurzame job. Ook al is de weg naar die job wat langer en wat hobbeliger.

Dergelijke inclusieve maatschappij staat of valt met inclusieve ondernemingen en werkplekken. Daar 
gingen de Werkplekarchitecten nog meer dan voorheen naar op zoek.

Anno 2020 - goed vijf jaar verder - zijn de Werkplekarchitecten met meer dan 2000 bedrijven zo ver 
op weg dat ze voor de tweede keer een Award voor de meest Inclusieve Onderneming zullen uitrei-
ken

U kunt als sponsor mee pionieren 



Bouw mee het verhaal op als
verhalensponsor

Wie mee wil dingen naar de Award Inclusieve Onderneming, 
moet in het deelnamedossier ook ‘zijn’ inclusieve verhaal bren-
gen. In vijfhonderd woorden. We hebben veel verhalen nodig. 
Om ondernemers te overtuigen ook de stap naar inclusiviteit te 
zetten. Om hun stakeholders het belang ervan te doen inzien.

Elke genomineerde wint een promo filmpje waarin hun inclusie-
ve verhaal verteld wordt. 

Zo blijft het inclusieve verhaal leven, ook na de Award, en kunnen 
de genomineerden hun verhaal tastbaar maken. 

Als verhalensponsor maak je de productie van dit filmpje mede 
mogelijk. U krijgt dan ook deze vermelding op het einde van deze 
5 filmpjes. Ook u als sponsor kan deze filmpjes gebruiken in uw 
communicatie. Wees fier op de inclusieve ondernemers en ver-
preid mee hun verhaal. 

En u kan dit helpen waarmaken. Als verhalensponsor.

Een sponsorfee van € 3.000 biedt u:

• Vermelding met bedrijfslogo in de 5 promo-

filmpjes van elke ambassadeur en Awardwin-

naar.

• Gebruik van de geproduceerde filmpjes in uw 

communicatie.

• Opname van het bedrijfslogo in het sponsor-

overzicht in het Awardboek 2020.

• Vermelding op de Award-website vanaf on-

dertekening sponsorcontract.

•  Vermelding in de digitale nieuwsbrief.

•  Vermelding via sociale media-kanalen.

• Gebruik van de verhalen van de deelnemende 

bedrijven in uw communicatie.

• Signature file met vermelding ‘Verhalenspon-

sor Award Inclusieve Onderneming’.



Houd de herinnering levend als
geheugensteuner

De Award Inclusieve Onderneming reiken we tweejaarlijks uit. 
Heel belangrijk dus om tussen twee edities door de herinnering en 
het vuur levend te houden. En zo inclusief ondernemerschap aan 
te poken en te laten groeien.

We maken opnieuw een Award boek, vol met wervende verhalen 
rond werkplekleren, want dat is het thema van dit jaar!

Daarbij kunt u helpen. Als geheugensteuner.

Een sponsorfee van € 1.500 biedt u:

• Een reportage over uw organisatie in het 

Award boek 2020.

• Een exemplaar van het Award boek 2020.

• Opname van het bedrijfslogo in het sponsor-

overzicht in het Awardboek 2020.

• Vermelding op de Award-website vanaf on-

dertekening sponsorcontract.

• Vermelding in de digitale nieuwsbrief.

• Vermelding via sociale media-kanalen.

• Gebruik van de verhalen van de deelnemende 

bedrijven in uw communicatie.

• Signature file met vermelding ‘geheugensteu-

ner Award Inclusieve Onderneming’.



Versterk ons verhaal als
ultieme verhalenverteller

Het is duidelijk, we hebben zowel nood aan verhalensponsors als 
geheugensteuners. Waarom zou u dan niet de rol van beide opne-
men? 

Combineer verhalensponsor en geheugensteuner, en word de 
ultieme verhalenverteller.

Een sponsorfee van € 4.500 biedt u:

• Een reportage over uw organisatie in het 

Award boek 2020.

• Een exemplaar van het Award boek 2020.

• Vermelding met bedrijfslogo in de 5 promo-

filmpjes van elke ambassadeur en Awardwin-

naar.

• Gebruik van de geproduceerde promofilm-

pjes in uw communicatie.

• Opname van het bedrijfslogo in het sponsor-

overzicht in het Awardboek 2020.

• Vermelding op de Award-website vanaf on-

dertekening sponsorcontract.

•  Vermelding in de digitale nieuwsbrief.

•  Vermelding via sociale media-kanalen.

• Gebruik van de verhalen van de deelnemende 

bedrijven in uw communicatie.

• Signature file met vermelding ‘Ultieme verha-

lenverteller Award Inclusieve Onderneming’.



•  Alle voordelen lopen tot en met de datum van uitreiking van de
Award Inclusief Ondernemen 2020 (26 november 2020).

•  Na uw akkoord, bezorgen we u een beknopt sponsorcontract dat partijen, voor-
waarden en voordelen nog eens op een rijtje zet.

•  Visibiliteit in nieuwsbrieven, op de website, op sociale media,…
gaat in wanneer we de sponsorfee ontvangen hebben.

•  Contactpersoon: Bert Boone
(dagelijks bestuurder Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw):

 - via e-mail: bert@dewerkplekarchitecten.be
 - telefonisch: +32 473 23 12 15


