
 

 

 

 

REGLEMENT - Nationale wedstrijd "Ambacht in de Kijker » 2023  

Artikel 1: Doel van het wedstrijd en thema 2023  

Het doel van de wedstrijd "Ambacht in de Kijker" is de aandacht te vestigen op kwaliteitsvolle 
ambachtslui om het Belgische vakmanschap bij het grote publiek te promoten en jongeren 
aan te moedigen om ambachtslid te worden.  

In 2023 wil de wedstrijd een ambachtlid onder de aandacht brengen dat gewijd is aan jonge 
ambachtslieden onder de 35 jaar. 

 

Artikel 2: Vergelijkende onderzoeken 

 De wedstrijd " Ambacht in de Kijker " staat voor deze 17e editie open voor elke ambachtslid 
jonger dan 35 jaar die in België woont en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen is 
ingeschreven als natuurlijke of rechtspersoon voor het uitoefenen van een of meer 
activiteiten met winstoogmerk; wiens bedrijf minder dan twintig werknemers telt; en wiens 
activiteit bestaat uit de productie, transformatie, reparatie of restauratie van voorwerpen of 
het verlenen van diensten.  

Deelname aan de wedstrijd is gratis en is gebaseerd op een online registratieformulier 
waarmee u automatisch in onze online directory wordt opgenomen.  

 

Artikel 3: Toepassingen  

Alle inschrijvingen moeten uiterlijk op 19 februari 2023 zijn ontvangen. Na deze termijn 
worden zij als nietig beschouwd. Het inschrijvingsformulier moet online worden ingevuld op 
www.lavitrinedelartisan.com.  

Alleen personen die op de dag van hun inschrijving 35 jaar of jonger zijn, mogen aan het 
wedstrijd deelnemen. Alle andere inschrijvingen worden niet in aanmerking genomen. Bij 
selectie zal om een bewijs van leeftijd worden gevraagd. Kandidaten ontvangen per e-mail 
een bevestiging van de ontvangst van hun inschrijving.  

Elke ambachtslid heeft het recht zich opnieuw kandidaat te stellen, ook als hij al bij een vorige 
editie winnaar was. 



 

 

Artikel 4: Selectiecomité  

Het selectiecomité is samengesteld uit verschillende partners, ambachtslieden en 
vertegenwoordigers van economische structuren in ons land, zowel Nederlandstalig als 
Franstalig. De voorzitter wordt gekozen op basis van het thema van de editie. Er is een 
afwisseling van Frans- en Nederlandstaligen, evenals voor de keuze van de locaties voor de 
prijsuitreiking. 

In 2023 wordt het voorzitterschap waargenomen door een Nederlandse spreker en vindt de 
prijsuitreiking plaats in Namen. 

Artikel 5: Selectie van de winnaars  

Naar aanleiding van de ontvangen inschrijvingen zal het comité een panel van tien 
ambachtslieden selecteren die de diversiteit van de sector vertegenwoordigen, rekening 
houdend met de kwaliteit en de originaliteit van het product en/of initiatief, de achtergrond 
van de ambachtsman, het beheer van zijn activiteit en zijn motivatie in verband met zijn 
beroep. 

Zij zal bijzondere aandacht besteden aan het voorbeeld dat de kandidaat aan jongeren kan 
geven. 

 

Artikel 6: Betrokkenheid van de laureaten 

De gekoze laureaten stemmen ermee in om tussen maart en mei tijd te besteden aan het 
maken van een promotievideo in hun werkplaats. Zij stemmen er ook mee in ee werkplaats 
bezoek te houden met het team van Ambacht in de Kijker,  waarvoor leden van het comité, 
plaatselijke verkozenen en de pers zullen worden uitgenodigd. Deze twee momenten geven 
de leden van het selectiecomité  de kans zich meer bewust te worden van  de laureaten hun 
werk.  

Alle laureaten moeten ook hun aanwezigheid bij de prijsuitreiking bevestigen.  

Artikel 7: Mentorprijs 

Een speciale prijs zal worden uitgereikt aan een oudere vakman die een jongere vakman heeft 
geholpen bij de start van zijn carrière. Het is noodzakelijkerwijs deze laatste die de sollicitatie 
moet inleiden door middel van een verhaal van maximaal 300 woorden. De selectieprocedure 
volgt dezelfde agenda als het hoofdwedstrijd. 

Artikel 8: Te winnen prijzen  

• Hoofdprijs: ter waarde van €3500 *.  
• Prijs Parel van de Jury: ter waarde van €2000 *.  
• Mentorprijs: €1000*  

* Bedrag te gebruiken voor promotie en/of verbetering van het ambachtelijke bedrijf.  



 

 

Artikel 9: In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het selectiecomité, dat in 
geval van een geschil als enige scheidsrechter optreedt. 

 

 


