INC Awards Reglement
Over de INC Awards
In 2018 worden voor de eerste keer de INC Awards uitgereikt. De INC Awards zijn bedoeld voor
bedrijven en organisaties met een aantoonbare voorbeeldfunctie bij het integreren van mensen met
een verstandelijke beperking in het maatschappelijk verkeer. De INC Awards is een initiatief van
Stichting De Upside van Down en Stichting Down Syndroom. Met het initiatief willen de stichtingen
vieren dat mensen met een verstandelijke beperking steeds volwaardiger meedraaien in onze
maatschappij, maar ook op een positieve manier aandacht vragen voor het feit dat dit nog niet
vanzelfsprekend is. En dat is jammer. Uiteindelijk profiteert iedereen van inclusie, want ook mensen
met een verstandelijke beperking kunnen met hun talenten bijdragen aan een betere bedrijfsvoering
en een mooiere maatschappij en zo ook zelf een hogere kwaliteit van leven ervaren.
De INC Awards worden op 13 november 2018 uitgereikt tijdens het feestelijke INC Awards Gala. In
totaal worden INC Awards uitgereikt in vier categorieën:
1. Werk en opleiding
Het hebben van zinvol werk dat past binnen je talenten is één van de menselijke
basisbehoeften. Steeds meer werkgevers bieden mensen met een verstandelijke beperking
een baan waarmee ze op hun manier en tempo kunnen bijdragen aan het succes van hun
organisatie. Steeds meer organisatie bieden mensen met een verstandelijke beperking een
opleidingsmogelijkheid om hen voor te bereiden op een werkend bestaan.
2. Marketing, Reclame en PR
Diversiteit speelt een steeds grotere rol in de wereld van de marketing, reclame en PR. Dit
draagt bij aan de maatschappelijke acceptatie van diversiteit en het zelfvertrouwen van
mensen die afwijken van de traditionele rolmodellen. Ook mensen met een verstandelijke
beperking zijn steeds vaker te zien in reclameuitingen en campagnes.
3. Kunst en Cultuur
Veel mensen drukken zichzelf uit middels kunst en cultuur, waardoor we onszelf en elkaar
beter leren kennen. Steeds vaker is in theater, op televisie, in schilder- en foto exposities en
in muziek ruimte en aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking. Door hen te
betrekken bij kunst en cultuur kan iedereen dichter tot elkaar komen, en de kwaliteiten van
ieder individu maximaal waarderen.
4. Sport en Recreatie
Samen actief bezig zijn is goed voor de gezondheid en voor het menselijk contact. Dankzij
sportverenigingen en andere organisaties hebben mensen met een verstandelijke beperking
steeds meer keuze om te sporten en te recreëren op een manier die bij hen past. Zo komen
ze in aanraking met andere mensen en kunnen ze hun taltenten tot ontwikkeling brengen.

1

De nominaties worden geopend op 1 juli 2018. De uiterste aanmeldingsdatum voor kandidaten is 18
oktober. Vervolgens worden de aanvagen gecontroleerd op volledigheid en relevantie door een
voordrachtscommissie, en op basis hiervan doorgespeeld naar de jury van de INC Awards. De drie
kanshebbers per categorie krijgen dit voor 31 oktober te horen, en zijn automatisch uitgenodigd
voor het INC Awards Gala op 13 november.

Hoe werkt nominatie voor de INC Awards?
Iedereen mag maximaal één kandidaat voor de INC Awards nomineren. Nominaties kunnen worden
ingediend door individuen en organisaties. Het is toegestaan dat organisaties zichzelf nomineren.
Om in aanmerking te komen voor een INC Award dient aan de volgende voorwaarden te worden
voldaan:






De genomineerde kandidaat is een organisatie met een in Nederland geregisteerde
rechtsvorm.
De genomineerde kandidaat is:
o bereid om eventuele medewerking te verlenen aan het maken van een kort filmpje
dat op internet gedeeld kan worden.
o bereid om de INC Award tijdens het INC Awards Gala in ontvangst te nemen.
Nominatie wordt gemotiveerd door middel van een volledig ingevuld online
nominatieformulier.
Nominatie is uiterlijk op 18 oktober om 12 uur in de middag ingediend.

Iedereen die een nominatie indient, ontvang hiervan per e-mail een ontvangstbevestiging.

Wat verstaan we onder verstandelijke beperking?
De INC Awards baseren hun definitie van verstandelijke beperking op de DSM 5. Mensen met een
verstandelijke beperking:





functioneren verstandelijk duidelijk onder het gemiddelde: een IQ van 50-55 tot ongeveer 70
bij een individueel toegepaste IQ-test
slagen er niet in te voldoen aan de standaarden die bij zijn of haar leeftijd verwacht kunnen
worden, op ten minste twee van de volgende terreinen: communicatie, zelfverzorging,
zelfstandig kunnen wonen, sociale en relationele vaardigheden, gebruikmaken van
gemeenschapsvoorzieningen, zelfstandig beslissingen nemen, functionele intellectuele
vaardigheden, werk, ontspanning, gezondheid en veiligheid
hebben deze beperking al voor het achttiende jaar
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Hoe werkt de beoordeling van nominaties voor de INC Awards?
De beoordeling van nominaties vindt plaats in drie stappen:
Stap 1: De nominatie wordt beoordeeld op basis van bovenstaande voorwaarden. Nominaties die
niet aan de voorwaarden voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.
Stap 2: De voordrachtscommissie scoort de goedgekeurde nominaties aan de hand van
onderstaande beoordelingscriteria met een score van 1-5. Per categorie belanden de drie beste
nominaties op de voordrachtslijst op basis van hun totaalscore, voorzien van een schriftelijke
motivatie. De genomineerde organisatie en de persoon / organisatie die de nominatie heeft
ingediend worden uiterlijk op 30 september 2018 op de hoogte gesteld van plaatsing op de
voordrachtslijst.
Stap 3: De jury bespreekt de nominaties per categorie aan de hand van de voordrachtslijst en besluit
per consensus welke organisatie de INC Award wint. Als de jury niet in staat is om per consensus te
besluiten volgt een stemming. Als de stemmen staken, is de stem van de juryvoorzitter
doorslaggevend. De jury motiveert schriftelijk haar besluit en merkt daarbij aan of dit unaniem was.
Het oordeel van de jury is bindend en niet aanvechtbaar. De winnaars worden bekendgemaakt
tijdens het INC Awards Gala op 13 november 2018.

Criteria: De criteria voor de beoordeling van nominaties zijn als volgt:
1. Bereik: Hoeveel mensen worden direct en indirect bereikt door het initiatief van de
genomineerde organisatie?
2. Relevantie: Wat is de relevantie van het initiatief van de genomineerde organisatie voor
mensen met een verstandelijke beperking èn voor de organisatie zelf?
3. Innovatie: Wat is er vernieuwend aan het initiatief van de genomineerde organisatie?
4. Promotie: Op welke manier bevordert de genomineerde organisatie dat het eigen initiatief
groeit en / of wordt gekopieerd door andere organisaties?
5. Beeldvorming: Op welke manier leidt het initiatief van de genomineerde organisatie bij aan
een betere beeldvorming van mensen met een verstandelijke beperking en de rol die zij
kunnen spelen in de maatschappij?
De besluiten van de voordrachtscommissie en de jury zijn bindend en niet aanvechtbaar.

Heeft u een vraag over het reglement?
In het geval u een vraag heeft over het reglement, kunt u deze mailen naar info@incawards.nl. Wij
doen in geen geval uitspraken over de kansen van uw nominatie op een INC Award.
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