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Voorwaarden 
Het project moet voldoen aan volgende voorwaarden: 

• Beantwoorden aan een ontwikkelingsdoelstelling inzake diversiteit en inclusie (bv. in 

verband met een thematisch regeringsplan, de maatschappelijke doelstellingen van 

duurzame ontwikkeling (SDG's), in verband met andere strategische documenten zoals 

het federale charter diversiteit en inclusie, of het eigen plan van de organisatie) 

 

• Concreet zijn (zichtbaar, realiseerbaar, meetbaar, …) 

 

• Een link hebben met een thema in lijn met diversiteit en/of inclusie zoals: 

 

o Één of meerdere beschermde criteria (zoals gender in de ruime zin; leeftijd, 

seksuele oriëntatie, handicap, afkomst, armoede). 

 

o Diversiteitsmanagement en/of inclusie in het algemeen (bv. inclusief leiderschap, 

professionalisering van diversiteitsmanagement, verankering van inclusie in 

praktijken en processen, enz.) 

Procedure 

Wie mag een project indienen?  

Elke federale overheidsorganisatie en de overheidsbedrijven kunnen een kandidatuur indienen 

om een Inclusion Award in de wacht te slepen. 

Waarom een project indienen? 

Wil je een inclusieve actie van jouw organisatie zichtbaar maken? Deelnemen aan wedstrijd en 

uitwisseling van goede praktijken tussen federale organisaties? Om jouw organisatie te laten 

schitteren en kans te maken op een award tijdens een evenement? Aarzel dan niet en doe mee!   

https://bosa.belgium.be/nl/themas/strategische-ondersteuning/inclusie/beleidsdocumenten-en-publicaties
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Hoe kan in een project indienen?  

De diversiteitsverantwoordelijken of een vertegenwoordiger (voorzitter, hr-directeur) van de 

federale overheidsdiensten of overheidsbedrijven dienen de kandidaturen in via dit formulier.  

Het is aanbevolen om documentatie te verschaffen om het project zo compleet mogelijk te maken. 

Elk project moet het volgende bevatten: 

• Een samenvatting van 15 regels in het Frans en in het Nederlands 

 

• Een rechtenvrije visual (foto, beeld ...) 

  

Hoeveel projecten mag ik 
indienen?  

Per organisatie kan dit jaar slechts één project worden ingediend. Deze keuze is bedoeld om de 

eerlijkheid tussen organisaties van verschillende omvang te bevorderen en organisaties aan te 

moedigen hun beste project in te dienen.  

Tot wanneer kan ik mijn project 
indienen?  

De uiterste termijn voor het indienen van aanvragen wordt jaarlijks vastgesteld en tijdig aan de 

organisaties meegedeeld.  

Onvolledige projecten of projecten die niet tijdig of in de gewenste vorm worden ingediend, 

komen niet in aanmerking. 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=pAjAZmW1qUmTycHmTK0uEdDoDJZn9btKuPddDsyINXhUMTJYWDlPV1IwWEtIMFVIWFZZOFBJWUg4WS4u&web=1&wdLOR=c923224AC-BB26-4E7F-9D0B-D063F4936784
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Om in aanmerking te komen, moet het project op het ogenblik van de aanvraag ontworpen, 

gedeeltelijk of volledig uitgevoerd zijn. 

Evaluatie en stemming 
Elk project wordt beoordeeld aan de hand van vijf criteria: 

1. De impact van de praktijk: het project beantwoordt op concrete wijze aan een inclusieve 

doelstelling en de impact ervan is meetbaar (bv. voor de doelgroep maar ook voor het 

goed functioneren van de organisatie) 

 

2. Het vernieuwende, creatieve, originele karakter van het project 

 

3. De mate waarin de praktijk is geïmplementeerd: idealiter is het project al gestart, 

geïmplementeerd of zelfs al geëvalueerd 

 

4. Voorbeeldfunctie: het project is een inspirerend voorbeeld voor andere organisaties. Het 

kan, met aanpassingen, transversaal bij andere organisaties worden toegepast of andere 

organisaties inspireren 

 

5. De opname in een langetermijnaanpak: de praktijk maakt deel uit van een continu 

verbeteringsproces. Het heeft een blijvende plaats in de strategie van de organisatie.  

Jury 
De projecten worden onderworpen aan de beoordeling en stemming van twee groepen die elk 

50% van de stemmen hebben: 

1. Federale organisaties: 

Voor 2022 is de uiterste termijn voor het indienen van een aanvraag vrijdag 23 september 

middernacht .  
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In de loop van de maand oktober zullen de organisaties worden gevraagd punten te geven voor 

elk project. Zij krijgen een korte presentatie van de verschillende projecten en worden gevraagd 

een keuze te maken:  

• het meest innovatieve, originele project 

 

• de beste goede praktijken 

 

• het beste project. 

De vertegenwoordigers van elke organisatie (bv. Voorzitters en voorzitsters, HR-directeurs) 

worden uitgenodigd om te stemmen in overleg met hun verantwoordelijke diversiteit. Elke 

organisatie krijgt één stembiljet.  

Het ingevulde stembiljet moet worden gestuurd naar diversitynetwork@bosa.fgov.be  

2. de leden van de cockpit (een kleine coördinatiegroep bestaande uit de voorzitter van het 

Federaal Netwerk Diversiteit en Inclusie en de leden van de FOD BOSA die de dagelijkse 

ondersteuning uitvoeren) 

In oktober/november zullen de leden van de cockpit worden uitgenodigd om te stemmen voor : 

• het meest innovatieve, originele project 

 

• de beste goede praktijken 

 

• het beste project. 

De resultaten worden vervolgens opgeteld om de winnaars te bepalen.  Bij een gelijk stand is de 

stemming in de cockpit doorslaggevend.   

mailto:diversitynetwork@bosa.fgov.be
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Wanneer worden de 
winnaars bekendgemaakt 
en beloond? 
De winnende projecten zullen op donderdag 24 november kort worden voorgesteld tijdens de 

federale dag van inclusie 2022 en de winnaars zullen dan bekend worden gemaakt. 

• De Originality Award  wordt uitgereikt aan het meest originele project, 

• De Best Practice Award zal worden uitgereikt aan de beste praktijk, 

• De Inclusion Award: First Prize wordt toegekend aan het beste project. 

• De Public Award wordt voor 100% toegekend door het publiek, en wordt gestemd op de 

Federale Dag van Inclusie 2022. 


