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REGLEMENT

1. PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE CONTACTPERSOON
ARTIKEL 1
UNIZO Maasmechelen (het ondernemersnetwerk voor ondernemers in Maasmechelen) organiseert de 
Mosasaurus. UNIZO Maasmechelen legt als organisator ook het deelnemingsreglement en de 
jureringscriteria vast!

ARTIKEL 2
Voorwaarden om voor de Mosasaurus Award 2018 in aanmerking te komen zijn:
1. een zelfstandig ondernemer zijn, dit betekent:
 - een eigen zaak hebben of
 - een vrij beroep uitoefenen of
 - zaakvoerder of gedelegeerd bestuurder en tevens aandeelhouder van een vennootschap zijn
2. minimum 3 jaar bezig zijn
3. gevestigd zijn op het grondgebied van Maasmechelen en/of deel uitmaken van de lokale
   maatschappelijke en economische realiteit.

ARTIKEL 3
Verloop van de wedstrijd:
   - Kandidaatstelling
   - Jurering door een jury bestaande uit personen die allerhande organisaties omvatten (zie volgende p.)
   - Uitreiking van de Mosasaurus Award 2018 op de nieuwjaarshappening van UNIZO Maasmechelen.

3.1. Kandidaatstelling
Een bedrijf kan zichzelf kandidaat stellen door het deelnameformulier in te vullen.
OF
De kandidaat kan voorgedragen worden door een vereniging, bedrijf, fysiek persoon of een 
afgevaardigde van het bedrijf. Dit gebeurt via het Voordraagformulier. Vervolgens zal de organisatie het 
voorgedragen bedrijf contacteren om het Deelnameformulier in te vullen .
De Jury selecteert 3 genomineerden uit alle Deelnameformulieren. Een kandidaat kan een nominatie 
(laatste 3) weigeren, maar indien aanvaard dan kan de nominatie niet teruggetrokken worden.
De kandidaatstelling wordt ingediend uiterlijk op 1 december 2018 per e-mail of per post. In het laatste 
geval geldt de poststempel als inschrijvingsdatum.

De kandidatuurstelling dient te worden gericht aan:
Algemeen secretariaat van UNIZO Limburg
Johan Revinsek - Mosasaurus Award 2018
Maastrichtersteenweg 254 bus 3
3500 Hasselt
Tel: 011 26 30 27 Fax: 011 23 35 08

Johan.revinsek@unizo.be

Na ontvangst van de kandidaatstelling ontvangt elke deelnemer een schriftelijke bevestiging van de 
ingezonden kandidatuur.
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3.2. Jury: Samenstelling en werking
Guy Gysemberg (winnaar vorig jaar)  ................................................................................................  (1 stem)
Voorzitter BNI Maasland ......................................................................................................................  (1 stem)
Voorzitter Maaslandia / Village  ..........................................................................................................  (1 stem)
Voorzitter UNIZO Maasmechelen  .......................................................................................................  (1 stem)
Véronique Delille (voorzitter van de jury)  .....................................................................  (niet stemgerechtigd)
Diensthoofd lokale economie Maasmechelen  .................................................................................  (1 stem)
Georges Lenssen (ondervoorzitter LRM)  ............................................................................................  (1 stem)
Catia Spagnoletti (M2)  ......................................................................................................................  (1 stem)
Eddy Bekkers (HUM) ............................................................................................................................  (1 stem)

3.3. Criteria Jurering:
1. Historiek  .................................................................................................................................................  ... /5
Uitleg: U beschrijft de historische achtergrond van hun onderneming. De onderneming moet minimum 
3 jaar bestaan. Belangrijke items zijn opstartdatum, oorspronkelijke zaakvoerder, huidige zaakvoerder, 
oorspronkelijke ideeën en uitgangspunten, evolutie...

2. Visie op de toekomst  .............................................................................................................................  ... /5
Uitleg: In de toekomstvisie staat beschreven welke richtingen en objectieven het bedrijf vooropstelt voor 
de toekomst en op welke visie/missie die gestoeld zijn. Welke acties wil het bedrijf ondernemen om die 
doelstellingen te verwezenlijken?

3. Argumentatie  ......................................................................................................................................  ... /35
Uitleg: Hierin omschrijft u als ondernemer waarom u uw bedrijf in de kijker wilt zetten en eventueel zelf 
kans maakt om de Mosasaurus 2018 Award in de wacht te slepen. Waar wilt u de aandacht van uw 
omgeving, uw klanten, uw relaties, uw mede-ondernemers op vestigen? Waarom moet de jury uw bedrijf 
nomineren voor de Award?

4. Differentiatie  ........................................................................................................................................  ... /10
Uitleg: Hierin omschrijft u op welke wijze uw onderneming zich onderscheidt van andere bedrijven op uw 
product/markt. Wat maakt uw bedrijf bijzonder?

5. Maatschappelijke betrokkenheid  .......................................................................................................  ... /15
Uitleg: Betrokkenheid kan onder meer blijken uit actief (mede)burgerschap, activiteiten of investeringen 
in de (lokale) omgeving of ten gunste van specifieke doelgroepen of maatschappelijke doelen. 
Betrokkenheid valt onder de paraplu People-Planet-Product. Waarin ook het milieubewuste, het 
innovatieve, de duurzaamheid, het gelijke kansenbeleid, goede doelen, enz. een plaats hebben.

6. Uitdragen van het ondernemerschap  ...............................................................................................  ... /15
Uitleg: Op welke manier draagt u bij tot meer en beter ondernemerschap. Hoe deelt u uw kennis, uw 
knowhow en uw ervaring met andere ondernemers? Welke tips en raadgevingen hebt u meegegeven of 

wilt u meegeven aan andere ondernemers?
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Op basis van de vermelde criteria zal de jury de 3 genomineerden aanduiden en bekendmaken op 
20 december 2018. De genomineerden worden uitgenodigd voor een gesprek in de maand januari 2019.

De 3 genomineerde kandidaten worden ook voorgesteld op de website en de Facebook-pagina van 
UNIZO Maasmechelen. Via de website kan het brede publiek zijn stem uitbrengen voor één van de 3 
genomineerden. Het publiek is 1 jurylid en dus 1 stem waard.

Na deze publieke stemronde heeft de finale jurering plaats en bepaalt de jury wie de Mosasaurus Award 
2018 wint en wie de publieksprijs wint. De beslissing van de jury is onherroepelijk en niet voor discussie of 
verhaal vatbaar.

3.4. Uitreiking van de Mosasaurus Award 2018
De uitreiking zal plaatsvinden op de nieuwjaarshappening van UNIZO Maasmechelen.

ARTIKEL 4
De 3 kandidaten, die door de jury genomineerd worden voor de Mosasaurus 2018, geven de 
organisatoren de toestemming om de naam van het bedrijf en de bedrijfsleiding alsook niet-financiële 
gegevens zonder compensatie te gebruiken in de context van de Mosasaurus Award 2018. Terugtrekking 
uit de communicatiecampagne is dan ook onmogelijk.

ARTIKEL 5
Over een kandidaatstellingsdossier wordt geen briefwisseling gevoerd. Door het indienen van de 
kandidatuur gaat de kandidaat en/of voordrager akkoord met het huidig reglement en aanvaardt 
onherroepelijk de beslissing van de jury.

Indien achteraf blijkt dat bepaalde door de of ver de kandidaat verstrekte gegevens onjuist zijn, kan 
de jury besluiten tot niet toekenning van de prijs aan de gekozen kandidaat en een andere laureaat 
bepalen.

ARTIKEL 6
Prijzen:
Alle 3 genomineerden worden bekroond met een eervolle vermelding van de jury en krijgen daarvan 
oorkonde overhandigd.
De publieksprijs wordt toegekend aan de genomineerde met de meeste online publieksstemmen.
De winnaar ontvangt een officiële Mosasaurus Award 2018.

Aanvragen / bijkomende info / contact
Johan Revinsek / Mosasaurus Award 2018
UNIZO Limburg
Johan.revinsek@unizo.be
Tel: 011 26 30 27

Mosasaurus Award 2018 is een organisatie van UNIZO Maasmechelen in samenwerking met:


