Laakdalse Ondernemersprijzen

Wedstrijdvoorwaarden
Verkiezing Laakdalse Ondernemer van het jaar
Verkiezing Laakdalse Starter van het jaar
Lifetime achievement award
1. Algemene doelstelling:
De Gemeentelijk Raad voor Lokale Economie (Forum Ondernemen) stelt zich
tot doel om tweejaarlijks de Laakdalse Ondernemersprijzen te organiseren. De
verkiezing vindt plaats in de volgende categorieën:
1. De Laakdalse Ondernemer van het jaar
2. De Laakdalse starter van het Jaar
3. Een lifetime achievement award
Hiermee wordt beoogd om aandacht te schenken aan het ondernemen in de
gemeente Laakdal in de breedste zin van het woord, en om ondernemers in de
gemeente een podium te bieden om zich op positieve wijze te presenteren.
2. Kandidaten
Kandidaten voor Laakdalse ondernemer van het jaar
Bedrijven/Ondernemers die willen deelnemen aan de verkiezing van
ondernemer van het jaar, dienen als onderneming:
a. ingeschreven te zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
b. ten minste 5 jaar als zelfstandige onderneming actief te zijn.
c. hun hoofdvestiging te hebben in de gemeente Laakdal
Het begrip hoofdvestiging zal hierbij ruim worden geïnterpreteerd, zodat
bijvoorbeeld ook een grotendeels zelfstandig opererende Belgische
dochteronderneming met een buitenlandse ‘moeder’ of een zelfstandige
ondernemer, die als franchisenemer van een formule opereert, hiertoe
gerekend kunnen worden.
d. een bijdrage te leveren aan de bedrijvigheid als bron van
werkgelegenheid en welvaart in de gemeente Laakdal.
e. geen lid te zijn van de jury
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f. op de hoogte te zijn van de procedure en de wedstrijdvoorwaarden van
de verkiezing en dienen bij inschrijving te verklaren dat zij hiermee
instemmen.
g. te passen in het door de organisatie voor dat jaar gekozen thema
h. niet eerder in dezelfde categorie een prijs te hebben ontvangen.
Kandidaten voor Laakdalse starter van het jaar
Bedrijven/Ondernemers die willen deelnemen aan de verkiezing van starter
van het jaar, dienen als onderneming:
a. ingeschreven te zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
b. maximaal 5 jaar als zelfstandige onderneming actief te zijn.
c. hun hoofdvestiging te hebben in de gemeente Laakdal
Het begrip hoofdvestiging zal hierbij ruim worden geïnterpreteerd, zodat
bijvoorbeeld ook een grotendeels zelfstandig opererende Belgische
dochteronderneming met een buitenlandse ‘moeder’ of een zelfstandige
ondernemer, die als franchisenemer van een formule opereert, hiertoe
gerekend kunnen worden.
d. een basis te hebben gelegd om een succesvolle onderneming uit te
bouwen.
e. geen lid te zijn van de jury
f. op de hoogte te zijn van de procedure en de wedstrijdvoorwaardenvan
de verkiezing en dienen bij inschrijving te verklaren dat zij hiermee
instemmen.
g. niet eerder in dezelfde categorie een prijs te hebben ontvangen.
Kandidaten voor een lifetime achievement award
Een lifetime achievement award wordt beoordeeld op onder andere volgende
onderdelen:
a. de ondernemer(s) kan/kunnen reeds terugblikken op een lange
loopbaan.
b. de onderneming is een begrip/vaste waarde in Laakdal.
c. de ondernemer(s) heeft/hebben een bijzondere bijdrage geleverd aan
Laakdal door bvb uit te blinken op economisch, maatschappelijk of
cultureel vlak.
d. voor deze prijs kunnen er enkel ondernemers worden voorgedragen. Het
is niet mogelijk om jezelf in te schrijven voor deze prijs.
e. niet eerder in dezelfde categorie een prijs te hebben ontvangen
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3. Thema
De titel “Ondernemer van jaar” wordt toegekend aan de ondernemer die door
de jury met zijn/haar onderneming als beste wordt beoordeeld op het gebied
van goed ondernemerschap in het algemeen. Bijkomend wordt aan
de verkiezing van de ondernemer van het jaar een thema gekoppeld waarop
deelnemende bedrijven in het bijzonder worden beoordeeld. Een thema kan
zijn: vakmanschap, service/klantvriendelijkheid, personeelsbeleid, innovatie,
maatschappelijk verantwoord ondernemen,….
4. Aanmelding

Ondernemers die voldoen aan de wedstrijdvoorwaarden, kunnen door zichzelf
of door anderen als kandidaat worden voorgedragen. Kandidaatstelling gebeurt
door invulling van het aanmeldingsformulier op www.laakdal.bedat voor de
aldaar aangegeven datum (hierna ook te noemen: de "Sluitingsdatum") dient
te zijn ingediend. Indienen kan ook via economie@laakdal.be.
5. Vertrouwelijkheid
Alle van en over de kandidaat-ondernemers verkregen informatie wordt strikt
vertrouwelijk behandeld.
6. Jury
De verkiezing van de Laakdalse ondernemersprijzen geschiedt door een jury,
die uit ten minste 3 personen zal bestaan. De jury wordt samengesteld uit
personen die deskundig en onafhankelijk zijn. Een aangesteld jurylid dient zich
te laten vervangen wanneer er een professionele band of familiale relatie
bestaat met één of meer kandidaten. De jury bepaalt zelf haar werkwijze en

Laakdalse Ondernemersprijzen

welke informatie men denkt nodig te hebben; in overleg met de organisatie
wordt vastgesteld hoe de informatie verkregen wordt.
Aspecten die in de beoordeling worden betrokken, zijn:
a. innoverend vermogen van de ondernemer, gerealiseerd in de
bedrijfsvoering en passend in het thema van het betreffende jaar;
b. de reputatie van het bedrijf van de ondernemer, ook in sociaal
opzicht;
c. de creativiteit van de ondernemer in de bedrijfsvoering;
d. duurzaam ondernemen;
e. waarborging van de continuïteit van een organisatie;
f. de financiële positie van het bedrijf, in zoverre dat dit het
toekennen van de ondernemersprijzen niet in de weg staat;
Tegen de beslissingen van de jury met betrekking tot de verkiezing is geen
beroep mogelijk noch kan hierover worden gecorrespondeerd.
7. Bekendmaking
De genomineerden worden door de organisatie op de hoogte gesteld van hun
nominatie en geïnformeerd over het verdere proces. De namen van de
genomineerde bedrijven worden in de media bekend gemaakt. De namen van
de bedrijven die zich kandidaat hebben gesteld, doch niet tot de
genomineerden behoren, worden niet bekend gemaakt.
8. Uitreiking
Uit de genomineerden wordt door de jury voor elke categorie een winnaar
verkozen. De prijzen worden tijdens een netwerkmoment van Laakdalse
ondernemers uitgereikt.
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9. Rechten
De verkiezing tot “Laakdalse ondernemer van het jaar” en “Laakdalse starter
van het jaar” geeft aan de betreffende onderneming het recht om deze titel
gedurende twee jaar te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden.
10.Onvoorzien
In alle situaties, waarin onderhavige wedstrijdvoorwaarden niet voorzien,
beslist de organisatie.
11.Sociale media, eigendomsrechten en privacy
De deelnemers aan - en bezoekers van - de Laakdalse ondernemersprijzen
staan de rechten van foto’s, sociale media en andersoortige uitingen van hun
bedrijf (en persoonlijk) ten behoeve van de ondernemersprijs af aan de
organisatie, zodat deze door de organisatie vrijelijk gebruikt kunnen worden
gemaakt ter promotie en het onder de aandacht brengen van de Laakdalse
ondernemersprijzen.

