
REGLEMENT – Nationale wedstrijd Ambacht in de kijker 2020 
 

1. Het doel van de wedstrijd Ambacht in de Kijker is om kwaliteitsvolle ambachtslieden in de kijker te plaatsen en zo 
de ambachten te promoten bij het grote publiek en jongeren warm te maken voor deze sector. 
In 2020 zetten we ambachten die zich bijzonder bewust zijn van de actuele uitdagingen op milieugebied in de 
kijker. De focus ligt dus op ambachtslieden die ethisch en duurzaam te werk gaan, met oog voor het gebruik van 
milieuvriendelijke, herbruikbare en lokale materialen. Ambachtsmannen en -vrouwen die de ecologische waarden 
uitstralen en overbrengen door ze dagelijks toe te passen in hun ambacht en in de reflectie over de toekomst van 
hun ambacht, o.a. bij de vorming van jongeren tot toekomstige ambachtslieden. 
 

2. De wedstrijd Ambacht in de Kijker staat open voor alle ambachtslieden die woonachtig zijn in België, ingeschreven 
bij de kruispuntbank van ondernemingen als natuurlijke of rechtspersoon voor de uitoefening van één of meer 
activiteiten met een winstgevend doel; waarvan de onderneming minder dan twintig werknemers telt en waarvan 
de activiteit productie, transformatie, herstel of restauratie van voorwerpen of het leveren van diensten betreft. 
De deelname aan de wedstrijd is gratis en gebeurt aan de hand van een online inschrijvingsformulier. Na registratie 
wordt men automatisch opgenomen in het online raadpleegbare “repertorium van Belgische ambachtslieden”. 

 

3. Alle kandidaturen moeten ons uiterlijk op 7 februari 2020 bereiken. Alle kandidaturen binnen gebracht na deze 
datum, worden niet weerhouden en worden nietig verklaard. 

Het inschrijvingsformulier is online in te vullen op www.ambachtindekijker.com. 

Alle kandidaten ontvangen na inschrijving een bevestiging van ontvangst van hun dossier. 

Alle ambachtslieden hebben het recht deel te nemen, ook zij die reeds laureaat waren bij vorige edities. 
 

4. Het selectiecomité is samengesteld uit onze verschillende partners, vakmensen uit de ambachtelijke sector en 
vertegenwoordigers van zowel Nederlandstalige als Franstalige economische structuren van ons land. De gegevens 
van de comitéleden zullen op onze website terug te vinden zijn. 

Voor deze editie van 2020, in het kader van de duurzame aanpak en de reflectie over de toekomst van het 
ambachtelijke beroep, zullen verschillende jongeren uit heel België betrokken worden bij het finale beslissingsproces 
van het comité. 
 

5. Er wordt een panel van 10 ambachtslieden geselecteerd die de diversiteit van de sector weerspiegelen. Bepalend zijn 
de kwaliteit en originaliteit van het product en/of initiatief, de loopbaan/traject van de kandidaat, het 
beheer/management van de activiteit, zijn/haar drijfveren en motivatie ten opzichte van de uitgevoerde ambacht 
en de aansluiting met het milieuaspect van deze editie. 
 

6. De 10 geselecteerde laureaten gaan akkoord om gedurende een halve dag een kleine delegatie jongeren te 
ontmoeten in hun atelier. Voor deze ontmoeting worden ook comitéleden, lokale verkozenen en de pers 
uitgenodigd. Deze bezoeken, gepland in de maand maart of april, zullen samen en in overleg georganiseerd worden 
met het team van Ambacht in de kijker. Na afloop van de bezoeken bepaalt het selectiecomité welke laureaten in de 
prijzen vallen. Er wordt rekening gehouden met alle beschikbare informatie en met de opmerkingen en 
waarnemingen van de organisatoren. 
 

7. Te winnen prijzen: 

 Ambachtsprijs 2019: ter waarde van € 3000* 

 Publieksprijs: ter waarde van € 1000* (+ 10 bonnen** van € 50 voor de stemmers) 

 Parel van de Jury: ter waarde van € 1000* 
 

*Geldprijs te besteden aan de promotie van de ambachtelijke activiteit of investering voor een betere werking van de ambachtelijke handelszaak. 
** Bonnen te valideren bij één van de ambachtsmannen of -vrouwen uit de lijst op onze website. 
 

8. Alle geschillen die buiten het bestek van het bovenstaand reglement vallen, zullen door het selectiecomité worden 
beslecht. 

http://www.ambachtindekijker.com/

