
 

Kortom Communicatie Awards 2023 
wedstrijdreglement 

Kortom reikt in 2024 opnieuw communicatieprijzen uit. Een vakjury bekroont daarmee een 
communicatieproject van een overheid- én een socialprofitorganisatie van de voorbije drie jaar. Met 
deze prijs wil Kortom het belang van communicatie onderstrepen. 

Voorwaarden 

Het communicatieproject moet voldoen aan de volgende voorwaarden:  

• Een lokale of bovenlokale overheid, overheidsbedrijf of socialprofitorganisatie met zetel in België 
organiseerde het project. De initiatiefnemers voldoen aan dezelfde criteria die worden gesteld 
voor het Kortom-lidmaatschap1. Communicatie- en reclamebureaus worden uitgesloten als 
initiatiefnemer. 

• Het project heeft de interne en/of externe communicatie van de initiatiefnemer aantoonbaar 
verbeterd. Het project was gericht op de communicatie van de organisatie als geheel of van een 
onderdeel. 

• De doelgroep van het project zijn Nederlandstalige burgers, ambtenaren en/of bedrijven. 

• Het project startte ten vroegste op 1 januari 2020 en eindigde ten laatste op 1 juli 2023. De 
resultaten van het project zijn meetbaar of zichtbaar, en moeten beschreven worden in het 
ingediende dossier. 

• Het project handelt over:  

• Een communicatiecampagne 

• Een communicatieactie 

• Een crisiscommunicatieactie 

• Een website 

• Een intranet 

• Een informatiemagazine 

• Een specifieke doelgroep 

• Kwaliteit van geschreven teksten 

• Andere, deze lijst is helemaal niet limitatief. 

Procedure 

• Elke deelnemer kan eigen projecten indienen of projecten van andere organisaties. 

• Elke deelnemer kan meerdere projecten voorstellen (1 voorstel per inschrijvingsformulier). 

• Een jury kiest op basis van de inschrijvingen 10 laureaten uit de ingediende projectvoorstellen: 5 
projecten van overheden of overheidsorganisaties én 5 projecten van socialprofitorganisaties.  

• Alle deelnemers worden op uiterlijk maandag 18 december 2023 geïnformeerd of hun 
projectvoorstel al dan niet werd geselecteerd als één van de 10 laureaten. 

• In de aanloop naar de awardshow op woensdag 21 februari 2024 kunnen alle Kortom-leden 
stemmen voor één van de 10 geselecteerde projecten. Tijdens de eerste, online, stemronde kiest 
het grote publiek 3 projectvoorstellen. Tijdens de Awards Show is er een tweede stemronde 
waarbij het aanwezige publiek stemt voor één van deze drie projectvoorstellen. Het projectvoorstel 
dat de meeste stemmen verzamelt tijdens de twee stemrondes wint de Publieksaward. 

 

 

 
1 Effectieve leden zijn natuurlijke personen die op het terrein van de communicatie actief zijn bij de overheid, een 
overheidsinstelling of een socialprofitorganisatie, net als natuurlijke personen deskundig in de communicatie actief in een niet 
commerciële werkomgeving.  

 



 

Criteria 

De jury toetst de ingediende projecten in eerste instantie aan de bovengenoemde voorwaarden. 
Vervolgens selecteert ze de laureaat op basis van de kwaliteit van de inhoud, de uitvoering, de 
aangetoonde effecten en de originaliteit van het project.  
 
De grootte van de initiatiefnemer, het bereik van het project en het budget zijn geen criteria bij de 
beoordeling. 

Deelnemen 

• Iedereen die voldoet aan de voorwaarden en de criteria kan een project indienen. 

• De inzendingen dienen, ten laatste op zaterdag 30 september 2023 om 17 uur, verstuurd te zijn 
via het online inschrijvingsformulier. Voor vragen mail je naar ymke@kortom.be.  

• De deelnemers aanvaarden de bepalingen van dit reglement.  

• Zijn uitgesloten van deelname: het personeel van Kortom en de leden van de jury en hun 
organisaties. 

• De initiatiefnemers van de 10 geselecteerde projecten gaan ermee akkoord dat Kortom hun 
informatie gebruikt bij de voorstelling van de laureaten. Kortom kan deze informatie ook gebruiken 
in haar eigen communicatie. 

• Het ingediende materiaal wordt eigendom van Kortom en wordt niet terugbezorgd aan de indiener. 

Jury  

• De jury is samengesteld uit deskundigen met een jarenlange ervaring op vlak van communicatie. 

• Over de beraadslaging van de jury en de uitslag wordt geen correspondentie gevoerd. 

• De jury kan eenzijdig en zonder verdere motivering beslissen om een of meerdere prijzen niet uit 
te reiken.  

• De jury selecteert in totaal 10 laureaten uit de ingediende projectvoorstellen: 5 projectvoorstellen 
die werden ingediend door een overheid of overheidsorganisatie én 5 projectvoorstellen die 
werden ingediend door een socialprofitorganisatie.  

• Een project kan tegelijk de Communicatieaward én de Publieksaward ontvangen.  

• De juryleden engageren zich tot absolute geheimhouding met betrekking tot de inhoud van de 
ingediende dossiers, de jurering en de resultaten van de wedstrijd tot op het moment van de 
aankondiging van de winnaars tijdens het avondevent. 

Uitreiking 

De Kortom Communicatie Award wordt uitgereikt op woensdag 21 februari 2024 tijdens een 
avondevent in Brussel. De initiatiefnemers van de geselecteerde projecten engageren zich om met 
minstens twee vertegenwoordigers aanwezig te zijn op de prijsuitreiking. 
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