
 

 

 

 

UNIZO-LEIEKRACHT        AWARDS 2022-2023 

 

Reglement en voorwaarden voor deelname 

 

Algemeen: 

 

Het GALA van de Harelbeekse ondernemer met uitreiking van de UNIZO-Leiekracht awards is een 

jaarlijks event waarbij ondernemende Harelbekenaren in de bloemetjes worden gezet en beloond 

worden met een award voor wat ze de voorbije jaren (in Casu 2020-2022) gerealiseerd hebben. Dit 

kan op een breed gebied van toepassing zijn zoals groei, innovatie, export, productvernieuwing, 

vakmanschap, ambassadeursschap.... 

 

Er worden 3 awards uitgereikt  

 Meest gedreven starter 

 Strafste handelaar 

 Spraakmakendste ondernemer 

 

Wie de award per categorie verdient wordt voor 50% bepaald door een professionele jury en voor 

50% door het aanwezige publiek op “het GALA van de Harelbeekse ondernemer” 

 

Om kans te maken op 1 van deze awards moet u aan 2 voorwaarden voldoen: 

1: U gaat akkoord met dit reglement en vult een kandidatenformulier in tegen uiterlijk 15 januari 

 U bezorgt dit samen met de gevraagde info aan info@unizoleiekracht.be 

2: U zorgt ervoor dat u zich vrij kan maken op de hieronder vermelde data 

 Persvoorstelling en jurering: Woensdag 15 februari 19u 

 Gala-avond zelf:  Zaterdag 4 maart 19u 

 

Wie in 2020 aanwezig was of heeft deelgenomen of de persbelangstelling wat heeft gevolgd kan 

beamen dat het GALA en de AWARDS veel werklank hebben gekregen en dat alle deelnemers zeer 

positief terugkijken op het event. 

 

Aandachtspunten en data  

 

• 1 kandidatendossier per persoon en per ondernemer tegen 15 januari 

• Shortlist naar 3 kandidaten per categorie door Unizo Leiekracht tegen 31 januari 

o Op basis van het inschrijvingsformulier 

o Op basis van de criteria voor beoordeling (zie verder) 

• Persvoorstelling met aanwezigheid van de 3 x 3 finalisten op woensdag 15 februari  19u 

• Juryevaluatie van de 3 x 3 dossiers op 15 februari  19u30 tot 21u30 

o Op basis van het inschrijvingsformulier 

o Op basis van een 10 minuten durend debat met de jury 

o Op basis van de criteria voor beoordeling (zie verder) 

LOCATIE: “CONSTRUX” Brugsesteenweg 4 8531 Hulste 
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• Bekendmaking van de winnaar per categorie op het Gala van de Harelbeekse ondernemer 

op 4 maart (Domein Maelstede in Kuurne) met uitreiking van de awards.  Awardtoekenning 

voor 50% op basis van jurering en 50% op basis van stemming door de aanwezigen  

• Persbericht na de awarduitreiking en persfoto tijdens het gala-event 

 

 

Criteria voor inschrijving: 

 

• Een bedrijf of handelszaak hebben op Harelbeeks grondgebied 

Of als ondernemer of handelaar in Harelbeke woonachtig zijn 

• Een volledig ingevuld kandidatenformulier bezorgen tegen 15 januari. 

o Kandidatenformulier te mailen naar info@unizoleiekracht.be 

o document “kandidatenformulier” terug te vinden op www.unizoleiekracht.be 

• De kandidaat moet voor een significant deel eigenaar zijn van de onderneming en moet een 

uitvoerende functie uitoefenen in de onderneming 

• De finalist moet aanwezig kunnen zijn op de awarduitreiking “Gala van de Harelbeekse 

ondernemer” op zaterdag 4 maart met minstens 5 personen. (zichzelf + 4) 

o Elk van de 9 finalisten krijgt 1 gratis toegangskaart voor het EVENT 

• De finalist moet aanwezig kunnen zijn op de persvoorstelling en jurering op woensdag 15 

februari 2022. 

• De finalist krijgt op het GALA 90 seconden om zichzelf en zijn/haar onderneming voor te stellen 

aan de aanwezigen. 

 

 

Criteria voor beoordeling (niet limitatief) 

 

Link met Harelbeke  

Motivatie van de deelnemer (goesting, drive, ....) 

Ambities van de deelnemer (toekomstplannen, dromen ....) 

Volledigheid van het kandidatendossier 

Bijdrage aan het imago van ondernemerschap  

Recent uitgevoerde of gerealiseerde plannen. 

 

 

Juryleden en toekenning awards 

  

Worden bekend gemaakt na 30 januari. 

Voor elke categorie deelt de jury 100 punten uit verdeeld over de 3 finalisten per categorie 

 De jury verdeelt deze punten vrij over de deelnemers vb 60/30/10 of 40/30/30 of .... 

Voor elke categorie stemmen ook de aanwezigen op het GALA. Na stemming worden het totaal 

aantal uitgebrachte stemmen herleidt naar 100punten en per kandidaat dan afgerond naar het 

dichtsbijzijnde geheel getal. 

De AWARD wordt toegekend aan de finalist per categorie met het hoogste aantal punten door de 

punten van de jury en de punten van de stemming op te tellen. 
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