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STEUN AAN BELGISCHE AMBACHTEN 

CONTACT 

Ambacht in de Kijker is...

... een federale wedstrijd die in 2006 werd opgezet om
Belgische ambachtslieden in de kijker te zetten. 

Elk jaar worden 10 ambachtslieden geselecteerd en onder
de aandacht van het grote publiek gebracht, waarbij
sommige van hen bijzonder worden beloond met prijzen.
In de loop der jaren is de wedstrijd een essentieel
platform voor de sector geworden.
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Elk jaar wordt de wedstrijd "Ambacht in de Kijker" georganiseerd om het Belgische
ondernemerschap te promoten en te ondersteunen. Het is een kans voor alle
ambachtslieden om hun knowhow te tonen.  
Concreet organiseert de VZW Besace een wedstrijd over thema's die van jaar tot jaar
verschillen. Op basis van de aanmeldingen worden tien laureaten geselecteerd die op
alle niveaus een voorbeeld van succes zijn: de kwaliteit en originaliteit van hun product,
hun loopbaan en het beheer van hun bedrijf. Het panel van tentoongestelde
ambachtslieden getuigt van de diversiteit en originaliteit van de sector. Bovendien
stimuleert het wedstrijd uitwisselingen en ontmoetingen die nuttig zijn voor de
ontwikkeling van de loopbaan van de ambachtsman. Ambacht in de Kijker duurt zes
maanden en wordt afgesloten met een prijsuitreiking. 

De wedstrijd wordt gesteund door verschillende spelers in de economische wereld. 



EDITIE 2023

Editie jonge ambachtslieden tot en met 35 jaar
Voor deze 17e editie is het thema van de
wedstrijd Jonge Ambachtslieden onder de 35
jaar. Sinds 17 jaar ervaring in het organiseren
van de wedstrijd en dankzij onze contacten
met ambachtslieden hebben we geleerd dat
het niet voldoende is om goud in handen te
hebben en vakmanschap van hoge kwaliteit,
maar dat het ook noodzakelijk is om zich
(opnieuw) bekend te maken, zijn activiteit te
promoten en zich te onderscheiden van zijn
concurrenten. 

Alleen ambachtslieden onder de 35 jaar die
een activiteit hebben opgezet, kunnen zich
namelijk inschrijven voor deze editie, zodat
de wedstrijd een echte springplank wordt om
hun zichtbaarheid te vergroten en jongeren
te motiveren voor de ambachtelijke sector. 

De wedstrijd zet tien jonge Belgische
ambachtslieden, dragers van ambitie en
sterke waarden, die een voorbeeld zijn voor
onze toekomstige generatie van niet-
erkende, traditionele en/of soms vergeten
beroepen.
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De inschrijvingsperiode loopt van 16 januari tot en met 19 februari 2023. Jonge
Belgische ambachtslieden of actief in België onder de 35 jaar kunnen zich
aanmelden via een Google-formulier. Deze link is onderaan deze pagina en op
onze website.

Tien getalenteerde laureaten zullen worden gekozen door een selectiecomité
bestaande uit professionals uit verschillende sectoren. In 2023 voorgezeten
door de heer Eddy Van Damme, meesterbakker.

De selectiecriteria zijn gebaseerd op de kwaliteit en originaliteit van het
product, de achtergrond en motivatie en het beheer van het bedrijf. Ambacht
in de Kijker blijft een wedstrijd die tot doel heeft een representatief panel van
ambachtslieden en ambachten in de schijnwerpers te zetten waarmee de
diversiteit en de rijkdom van de sector bij het grote publiek en bij jongeren
kunnen worden gepromoot. Daarom wordt ook rekening gehouden met
geografische criteria en het soort activiteit.

Door deel te nemen, dingt de ambachtsman mee naar één van de tien
ambassadeurs van het Belgische vakmanschap, en zal hij in het bijzonder
geëerd worden in de lokale en nationale pers, bij zijn gemeente, bij onze
verschillende partners en tijdens de prijsuitreiking.

Dit jaar zullen we een extra prijs uitreiken aan elke vakman/vrouw die een
jonge vakman/vrouw heeft bijgestaan en onder zijn of haar hoede heeft
genomen en die zijn of haar verhaal wil delen.  

Link naar het aanvraagformulier voor de Ambacht in de Kijker 2023 & Parel van
de Juryprijs:
https://forms.gle/LX93QkLstXXVHSac7 

Link naar het aanvraagformulier voor de Mentorprijs :
https://forms.gle/1QJSkDBWQub8SBLT9

Inschrijvingen en kandidatuur1.
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Het selectiecomité van Ambacht in de Kijker is samengesteld uit organisaties van
zelfstandigen (UCM, Unizo, enz.), private en publieke partners (kabinet van de
bevoegde minister, FOD Economie, Sowalfin, enz.), de Hoge Raad van Zelfstandigen.
Elk jaar worden ook voormalige winnaars uitgenodigd om deel uit te maken van het
comité. 
Om de taalkundige afwisseling te respecteren, is de voorzitter van het comité dit jaar
Nederlandstalig. Het is Mr Eddy Van Damme, meesterbakker. De heer Van Damme
werd om de bakkerijsector te ondersteunen en extra aandacht te bieden, daar de
bakkerssector erg getroffen is door de huidige energiecrisis.

2. SELECTIECOMITÉ EN VOORZITTERSCHAP 2023

 
Op mijn 18 na mijn legerdienst ben ik bij nog drie bakkers gaan
werken om het vak verder te leren op mijn 21ste heb ik een stuk
bouwgrond gekocht en daar een nieuwe bakkerij met winkel op
gezet.Vorig jaar na 30 jaar zelfstandig bakker heb ik de fackkel
doorgegeven aan mijn zoon die nu de zaak verder doet. Ik ben ook al
meer dan twintig jaar voorzitter van de bakkers. Van 2000 tot 2010
voorzitter bakkersbond Lokeren en omgeving.
Van 2006 tot 2013 voorzitter provinciaalbond oost Vlaanderen
(bakkers Vlaanderen Oost-Vlaanderen).
En van 2012 tot op heden voorzitter Bakkers Vlaanderen en
Covoorzitter nationaal voor de bakkers federatie waar ik sinds vorig
jaar ook de administratie van doe.
 
Ook ben ik sinds begin 2022 de opleiding molenaar aan het volgen
om in Lokeren de Heirbrug molen draaiende te houden op iedere
tweede en vierde zondag van de maand enkel in december, januari
en februari niet. 
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EDDY VAN DAMME
Ik ben dus Eddy Van Damme. En heb
van mijn 12 jaar gestudeerd en het vak
bakker banketbakker gevolgd in de
groene poorte te Brugge en tijdens de
weekends bij een bakkerij gaan
helpen om het vak te leren.



3. WERKPLAATSBEZOEKEN
Tussen april en juni 2023 zal een bezoek aan de werkplaats van elk van de tien
laureaten worden georganiseerd, zodat het selectiecomité meer te weten kan
komen over hun werk, hun persoonlijkheid en hun achtergrond, op een meer
sprekende manier dan via een sollicitatieformulier.

Voor deze bezoeken zullen zowel plaatselijke autoriteiten, schoolgroepen en
de plaatselijke pers worden uitgenodigd, zodat zij de plaatselijke
ambachtelijke industrie kunnen steunen of het werk van de laureaat, dat in
hun stad of regio vaak weinig bekend is, kunnen ontdekken.

Tijdens deze bezoeken kunnen de ambachtslieden vertellen over hun
loopbaan, hun keuze van ambacht, hun werkprocessen en hun wereld en de
passie die hen drijft doorgeven aan het aanwezige publiek. Elk van deze
bezoeken zal aanleiding geven tot een gepersonaliseerde publicatie op onze
sociale netwerken en op onze website.
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4. PRIJSUITREIKING
De prijsuitreiking zal plaatsvinden op de beurs van Namen in juni 2023 in
aanwezigheid van minister David Clarinval.  

3 prijzen zullen worden uitgereikt

AMBACHTJONGERE 2023 : ter  waarde van 3500 €
PAREL VAN DE JURYPRIJS : ter waarde van  2000 €
MENTORPRIJS : ter waarde van 1000 €
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Vorig jaar vond de prijsuitreiking plaats op 21 juni 2022 in het stadhuis van Leuven in
aanwezigheid van de heer David Clarinval, minister van Middenstand, KMO en
Landbouw; de burgemeester van Leuven, de heer Mohamed Ridouani; en de heer
Johan Geleyns, schepen van sport, handel en werkgelegenheid. 

Minister David Clarinval heeft de prijs "Ambachtsvrouw 2022" uitgereikt aan
CHARLOT DE BISSCHOP, restauratrice van keramiek en oprichster van Cdb-
restauratiekeramiek.

De prijs "Parel van de Jury" werd toegekend aan SOHO FRANCOTTE en haar
plantaardige lederwaren Lubay door onze voorzitster van het selectiecomité,
mevrouw Hind Rabii.
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Er zijn verschillende manieren om uw steun te betuigen:

1. Door de wedstrijd in uw gemeenschap te promoten (brief/e-mail aan
ambachtslieden, posters, via uw website, nieuwsbrief, wijkbulletin, enz.).
De organisatoren kunnen u op verzoek al het nodige materiaal bezorgen (posters,
presentatieformulieren, persbericht, banner, logo, foto's, enz.).

2. Door lijsten van plaatselijke ambachtslieden naar de organisatoren te sturen,
zodat zij hen kunnen uitnodigen om deel te nemen. 

3. Door de plaatselijke ambachtsman die uit de tien winnaars is gekozen te
steunen, en hem of tijden het atelierbezoek dat voor de wedstrijd wordt
georganiseerd te bezoeken.

6. ONDERSTEUNING VAN DE BELGISCHE AMBACHTELIJKE
INDUSTRIE EN AMBACHT IN DE KIJKER

CONTACT : VANESSA PIRES
WWW.AMBACHTINDEKIJKER.COM
INFO@AMBACHTINDEKIJKER.COM

0479/02.66.06

WILT U DEELNEMEN AAN
EEN  ATELIERBEZOEK
MET UW SCHOOL? 

 

Neem contact met ons op! 

Als u vragen of voorstellen
heeft, aarzel dan niet om
contact met ons op te
nemen.


