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AMBACHT IN DE KIJKER IS…
… een nationale wedstrijd die sinds 2006 georganiseerd wordt om Belgische ambachtslieden in de kijker te zetten.
Elk jaar worden 10 ambachtslieden geselecteerd en onder het grote publiek gepromoot.
Een aantal van hen wordt bovendien met prijzen beloond. Met de jaren is de
wedstrijd een onmisbaar platform geworden voor de sector.
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AMBACHT IN DE KIJKER

A. Doel van de wedstrijd
Voor het 15de jaar op rij worden de Belgische ambachtslieden in de schijnwerpers
gezet dankzij de wedstrijd Ambacht in de Kijker. De wedstrijd heeft tot doel de ambachtelijke sector te promoten bij het grote publiek en jongeren warm te maken
voor deze sector en opleidingen.
Op basis van kandidatuurdossiers kiest het selectiecomité 10 laureaten die elk een
geslaagd voorbeeld van succes zijn op alle vlakken: zowel wat betreft de kwaliteit en
de originaliteit van hun product, als voor hun afgelegd traject, maar ook op het vlak
van hun management en marketing.
De 10 ambachtslieden die in de kijker gezet worden, getuigen van de verscheidenheid en de originaliteit van de ambachtelijke sector.
Bovendien bevordert de wedstrijd ook ontmoetingen en uitwisselingen die gunstig
zijn voor de loopbaan van de laureaten.

B. De ambachtelijke sector in België
Maar laten we niet vergeten de ambachtslieden dagelijks positief bijdragen aan onze
levenskwaliteit, door de kwaliteit en de diversiteit van hun producten en diensten.
Het ambachtelijk proces bevordert het sociale en directe contact tussen mensen. De
ambachtsman en -vrouw is ook schatbewaarder van oude tradities, van beproefde
technieken en van een cultuur door hem/haar verrijkt en bijgeschaafd volgens de
evoluties en de veranderende smaak van het cliënteel.
De ambachtelijke sector blijft relatief onbekend, zowel bij het grote publiek dat soms
aan drempelvrees lijdt, als bij de jeugd, ook al biedt deze sector veel beroepsmogelijkheden. Maar onbekend is onbemind… De ambachtelijke sector draagt nochtans
bij aan de uitbouw van de lokale en nationale economie.
Toch wordt er ook vooruitgang geboekt, onder meer met een nieuwe wettelijke definitie, goedgekeurd door de Ministerraad in juni 2012: Een ambachtsman/-vrouw
is een zelfstandige of een onderneming actief in de productie, de transformatie,
de reparatie, de restauratie van voorwerpen, de levering van diensten waarvan de
activiteiten in essentie betrekking hebben op manuele aspecten en die een zekere
kennis ontwikkelen gericht op kwaliteit, traditie en creatie.
En sinds 2016 heeft de ambachtsman/-vrouw een wettelijk statuut gekregen,
op voorstel van de FOD Economie. Vandaag genieten bijna 2000 Belgische ambachtslieden van deze erkenning.

3

In december 2013 werd het wetsontwerp over het nieuwe statuut van de ambachtsman en –vrouw goedgekeurd door de Ministerraad.
Dit ontwerp houdt rekening met de nieuwe definitie en de volgende criteria:

1° De belanghebbende is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen als handelsonderneming,
ambachtsonderneming of niet-handelsonderneming naar privaat recht;

2° De belanghebbende is actief in de productie, transformatie, reparatie en restauratie van voorwerpen en in de levering van diensten;

3° De belanghebbende oefent een activiteit uit die in essentie betrekking heeft op
manuele aspecten;

4° De belanghebbende ontwikkelt een zekere kennis gericht op kwaliteit, traditie
en creatie of innovatie;

5° De belanghebbende stelt minder dan twintig werknemers tewerk (afwijkingen
mogelijk);

6° De belanghebbende voldoet in voorkomend geval aan de andere specifieke
sectorale voorwaarden bepaald bij koninklijk besluit.

Op 1 juni 2016 werd het statuut voor ambachtslieden een feit!
Bij de toekenning van deze erkenning wordt er
rekening gehouden met criteria zoals het manuele
aspect en het authentieke karakter van de activiteit
en de knowhow van de ambachtsman/-vrouw.
De erkende ambachtsman/-vrouw krijgt een label en kan op die manier rekenen op een grotere
zichtbaarheid bij het publiek.
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C. Geschiedenis van de wedstrijd
2006

Om iets te doen aan het gebrek aan bekendheid en (h)erkenning van de ambachtelijke sector wordt in 2006 de wedstrijd Ambacht in de Kijker in Wallonië
boven de doopvont gehouden. Doel van de wedstrijd is de sector te promoten
bij het grote publiek en jongeren warm te maken voor de ambachtsnijverheid.
De winnaar wordt beloond met een cheque van 2.500 euro.
Van bij de start wordt de wedstrijd gesteund door de minister van Zelfstandigen en KMO’s en verschillende private en publieke partners. De prijsuitreiking
vindt plaats in het prestigieuze Cercle de Wallonie in Namen.

2007

Tijdens de tweede editie krijgt de wedstrijd meer en meer bekendheid. Alle
Waalse gemeenten en steden worden gevraagd om de wedstrijd te promoten
bij hun eigen ambachtslieden.

2008

De derde editie gaat op hetzelfde elan verder en steeds meer deelnemers wagen hun kans om naar de hoofdprijs te dingen.

2009

Ambacht in de Kijker wordt een nationale wedstrijd! Gezien de steeds groeiende interesse en de vraag van de sector, krijgen ook Vlaamse ambachtslieden
de kans om aan de wedstrijd deel te nemen. Dankzij enkele Nederlandstalige
partners wordt er, naast de cheque van 2.500 euro voor de winnaar, een tweede cheque van 1.500 euro voor de tweede plaats voorzien. Bovendien is er een
laptop te winnen voor de jongerenprijs en een diamant voor de prijs Parel van
de jury.
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2010
De wedstrijd is nu ook goed verankerd in Vlaanderen. Het aantal deelnemers
stijgt zienderogen en de wedstrijd leeft zowel in het noorden als in het zuiden
van het land. Bovenop de prijzen van de voorgaande jaren krijgen alle laureaten een bedrijfsfilmpje aangeboden waarmee ze hun producten/activiteiten
kunnen promoten.
Samen met winnaars van voorgaande jaren wordt een catalogus gemaakt, om
zo officiële vertegenwoordigers ertoe aan te zetten bij de keuze van relatiegeschenken te opteren voor producten gemaakt door onze ambachtslieden.
Marc Tensen, voorzitter van Ars Nobilis en alom geprezen in de wereld van de
ambachtssector, is voorzitter van de jury.

2011
Om de ambachtelijke sector beter bij het grote publiek bekend te maken en
om dit publiek bij de wedstrijd te betrekken, is tijdens de 6e editie de ‘publieksprijs’ gelanceerd. Op deze manier krijgt iedereen de mogelijkheid om te
stemmen voor zijn of haar favoriete kandidaat via de website.
Daarnaast engageerden drie nieuwe partners zich in 2011 om een exportprijs uit te reiken. Brussels Export, l’Agence wallonne à l’Exportation (AWEX) en
Flanders Investment & Trade (FIT) belonen per gewest een verdienstelijke
ambachtsman of –vrouw die een project heeft uitgevoerd of op stapel heeft
staan om zijn producten ook naar het buitenland te exporteren.

2012
Het grote publiek speelt een steeds belangrijkere rol in de wedstrijd dankzij de
invoering van de publieksprijs. Ook kan het publiek een ambachtsman of
–vrouw inschrijven die het volgens hen verdient om in de kijker gezet te worden.
Met de steun van de voorzitter wordt een open brief met de opmerkingen van
de ambachtslieden en de problemen waar de sector mee kampt, overhandigd
aan de federale Minister van KMO’S en Zelfstandigen.

2013
Een promobus in de kleuren van de wedstrijd doorkruist het land om de 10 laureaten te ontmoeten. Zo kunnen ook jongeren, ambachtslieden, lokale overheden en de pers kennismaken met de wedstrijd en de kandidaten.
De publieksstemming wint aan belang en de ambachtslieden kunnen hun desiderata overmaken aan mevrouw de minister via het deelnameformulier.

2014
De wedstrijd wint aan belangstelling en erkenning en kent een recordaantal
inschrijvingen van 263 dossiers.
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2015
Ambacht in de Kijker viert zijn 10de editie! De speciale themaprijs van het jaar
is de Webmarketing-prijs die een ambachtsman of –vrouw beloont die
efficiënt gebruik maakt van het internet om zijn activiteit te promoten en zo
een voorbeeld voor anderen vormt.

2016
Parallel aan de klassieke wedstrijd richt Ambacht in de Kijker zich dit jaar op
een ander doelpubliek met de Leerschoolprijs. Deze prijs beloont een jongere
tot 25 jaar die zich vormt in een ambachtelijke onderneming aan de hand van
een stage, leertijd of werkcontract.

2017
De wedstrijd zet opnieuw leerjongens/-meisjes in de kijker door ook deze editie het leerschoolluik van de wedstrijd aan te bieden. De prijsuitreiking vindt
trouwens plaats in de instrumentenbouwschool van de laureate van de leerschoolprijs van het voorgaande jaar.
Dat jaar beloont de jury ambachtslieden specifiek voor bijzonder goed beheer.

2018
De wedstrijd gaat digitaal, uit bekommernis voor het milieu maar ook in het
verlengde van het gekozen thema: de band tussen traditionele beroepen en
hedendaagse technologieën. De promotie en de inschrijvingen gebeuren
uitsluitend online. Derde editie van het leerschoolluik en een recordaantal
stemmen voor de publieksprijs.

2019
Dit jaar is er een samenwerking met de Belgische gemeenten. Het doel is
om de gemeenten, actief in de valorisatie van lokale ambachtslieden, in de
schijnwerpers te zetten. Recordjaar voor het aantal inschrijvingen: bijna 500
deelnemers en bijna 200 partnergemeenten.
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D. Winnaars van de vorige edities
2006
VAN HERCK Pierre

Lillois
Houtdraaier - schrijnwerker
Ontwerper van kunststokken
www.pierre-creation.be

2007
MELOT ELI-Manuel
Havelange
Artisanale stukadoor
0474/98 63 69

2008
HALFLANTS Quentin

Seneffe
Traditionele houten roeiboten
www.barque.be

2009
CHRISTIAENS Gert

Beersel
Ambachtelijke brouwerij
www.oudbeersel.com

2010
DESTREE Stephen

Leignon
Biscuitier
www.biscuiteriedestree.be

2011
SCHRAUWEN Jef

Loenhout
Schrijnwerker
www.atelierschrauwen.be

2012
OOSTERLINCKX Jan, Tom
en Peter
Pittem
Fietsproducent
www.achielle.be

2013
DUJARDYN Steven en Brecht
Oostrozebeke
Traditionele siersmederij
www.dujardyn.com
2014
PEDUS Frank
Antwerpen
Vioolbouwer
www.proarte.be
2015
SCHUMACHER Guido
Eupen
Orgelbouwer
www.orgel-schumacher.com
2016
BOON Koen
Antwerpen
Houtbewerker
www.alinhout.be
2017
M’BAMBA Euphrasie
Ciney
Chocolatier
www.sigoji.be
2018
CLOOS Nicolas
Beauvechain
Steenhouwer
www.advitampierre.be
2020
VERSTRAETE Bertin
Tienen
restaurateur en ontwerper van Kroonluchters
www.ateliernightlight.com
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EDITIE 2020

A. “Ethisch en duurzaam”

De wedstrijdervaring en het contact met de ambachtslieden leerden ons de afgelopen 14 jaar dat het niet genoeg is om gouden handen en kwaliteitsvakmanschap
te hebben, maar dat het ook noodzakelijk is om met beide voeten in de huidige
maatschappelijke realiteit te staan, dat het nodig is om zich te kunnen aanpassen
aan de evoluerende leefomgeving.
In 2020 willen we daarom de ambachtslieden die met name blijk geven van de actuele uitdagingen op milieugebied in de verf zetten. Een focus op ambachtsmannen
en -vrouwen die ethisch en duurzaam te werk gaan, met oog voor het gebruik van
milieuvriendelijke, herbruikbare en lokale materialen. Vaklieden die de ecologische
waarden uitstralen en overbrengen door ze dagelijks toe te passen in hun ambacht,
in de reflectie over de toekomst van hun ambacht en in de vorming van jongeren tot
toekomstige ambachtslieden.
Ambacht in de kijker 2020 wil zo het publiek bewust maken dat er ook op een andere
manier kan gewerkt en geconsumeerd worden, door op een doordachte, bewuste
en respectvolle manier om te gaan met grondstoffen, natuurlijke producten en de
medemens

B. Een zoekmachine voor de
ambachtelijke sector
Sinds 2018 is het "Repertorium van Belgische ambachtslieden" online: een tweetalig repertorium van alle ambachtslieden die sinds het ontstaan van de wedstrijd
deelnamen. Dit repertorium, dat tot op heden bijna 2000 Belgische ambachtslieden
omvat, werd ontworpen om het gemakkelijker te maken om een ambachtsman of
-vrouw op te zoeken, hetzij dicht bij huis, hetzij in een specifiek vakgebied, of op
basis van erkenning in zijn of haar vakgebied.
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De informatie die het zoekresultaat oplevert is accuraat en bondig. Via de links naar
de website, Facebookpagina en/of Instagram van de ambachtsman of -vrouw, is een
snel en direct contact mogelijk tussen de zoekers en de ambachtslui.
Tijdens de lockdown besefte het equipe van Ambacht in de kijker dat het nodig was
actie te ondernemen om de ambachtslieden te steunen. Er was de wens een initiatief uit de grond te stampen met als doel het positief imago van de sector te blijven
uitstralen, een project dat de nadruk legt op de kwaliteit van de zelfstandigen en
dat hen tegelijkertijd financieel een duwtje in de rug geeft. Daarom werd op enkele
weken tijd een platform toegevoegd aan het repertorium dat het mogelijk maakt om
online tegoedbonnen te kopen die zes maanden geldig zijn bij de deelnemende
ambachtslieden. Dit steunplatform blijft actief, omdat de ambachtelijke sector nu en
in de toekomst een helpende hand nodig heeft. Ambacht in de kijker tracht zo de
klanten te stimuleren om bewust lokale, traditionele kwaliteitsproducten te kopen,
made in Belgium.

C. Agenda
De 15e editie van de wedstrijd Ambacht in de kijker ging op 9 januari 2020
officieel van start.
De kalender werd tijdens het wedstrijdverloop aangepast wegens de Lockdown en de
nog steeds geldende COVID-maatregelen.

INSCHRIJVINGEN -Tussen 9 en 31 januari
SELECTIE VAN DE LAUREATEN - 16 juni
ATELIERBEZOEKEN - oktober
PUBLIEKSPRIJS - Tussen 5 en 15 nov.
PRIJSUITREIKING - 17 nov.
10

Het wedstrijdverloop per fase:
1.INSCHRIJVINGEN
De inschrijvingen gebeurden tussen 9 en
31 januari via een Google formulier waarvan
de link op de wedstrijdwebsite beschikbaar
was (www.ambachtindekijker.com).
Elke ambachtsman of -vrouw die deelneemt
aan de wedstrijd, wordt automatisch opgenomen en vermeld in de zoekmachine op
onze website. Hij/zij is dan in de running om
een van de 10 laureaten te worden die in
de lokale en nationale pers, binnen hun gemeente, bij onze verschillende partners en
tijdens de prijsuitreiking in de schijnwerpers
gezet worden.

2. SELECTIE VAN DE LAUREATEN
Het selectiecomité, dat bestaat uit professionals uit de ambachtelijke sector en
vertegenwoordigers van onze verschillende partners en - zowel Nederlandstalige
als Franstalige - economische structuren van ons land, kwam op 16 juni 2020 virtueel
samen om de 10 laureaten te kiezen.
Het is dankzij de steun van onze partners dat de wedstrijd jaar na jaar verder groeit.
Elke partner biedt vanuit zijn eigen kijk op de sector een toegevoegde waarde aan
ons selectiecomité dat verschillende keren samenkomt om te debatteren over de
keuze van de laureaten. De partners staan de ambachtslui ook graag bij met advies
en raad, of wijzen hen desgewenst op mogelijk interessante pistes m.b.t. hun toekomstig professioneel parcours.
De diversiteit in achtergronden van de leden van het selectiecomité garandeert een
veelheid aan standpunten en opinies. Elk jaar staan we er dan ook op om vroegere
laureaten in het selectiecomité op te nemen omdat ze weten hoe het is om zelf deel
te nemen. Zo dragen zij ook telkens bij aan de evolutie van de wedstrijd.
Voor deze resoluut toekomstgerichte editie is een speciale "jongeren"-jury in het
leven geroepen. We hebben zes jongeren onder de dertig jaar (twee uit elke regio)
uitgenodigd om deel uit te maken van de jury. Het zijn zes jongeren die open staan
voor het ondernemerschap en die begaan zijn met het milieu, Terwijl de selectie van
de tien winnaars werd uitgevoerd door het gebruikelijke comité van deskundigen,
zal de jongerenjury worden betrokken bij de bezoeken aan de workshops en een
bijzondere rol spelen bij de toekenning van de prijzen, in het bijzonder de prijs “Parel van de jury”.

11

Selectiecomité 2020
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Een bijzondere jury “de jongerenjury”
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3. BEDRIJFSFILMPJES
Elke laureaat krijgt bezoek van onze partner Clara Production asbl/vzw om samen
een voorstellingsfilmpje te maken waarin de ambachtsman/vrouw aan het werk te
zien is in zijn/haar atelier.
Een ideale kans voor het publiek om de kandidaten beter te leren kennen en een
goed beeld van elke kandidaat te krijgen, en zo een goed overwogen stem uit te
kunnen brengen voor de Publieksprijs (zie verder). Het filmpje is sowieso een troef
voor de kandidaat om zichzelf, zijn/haar ambacht en product in de verf te zetten.

4. ATELIERBEZOEKEN
In oktober worden de ateliers van de laureaten van de ambachtsprijs bezocht in
aanwezigheid van het selectiecomité. Dit bezoek biedt de kans om via een persoonlijk contact meer te weten te komen over het werk, de persoonlijkheid en het parcours van elke kandidaat.
De bezoeken geven ambachtslieden de kans om hun traject en hun werk binnen
hun eigen wereld uit te leggen en om hun passie rechtstreeks met de bezoekers te
delen.
Ook het gemeentebestuur wordt uitgenodigd, dit biedt hen de gelegenheid om
hun ambachtslieden, die soms meer bekendheid genieten in het buitenland dan ter
plaatse, te steunen.
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Dit jaar zijn we genoodzaakt gezien de Covid 19 richtlijnen de deelname van
jongeren te beperken tot enkelen en de jongerenjury. Klassen uitnodigen was
dit jaar niet mogelijk, maar we zorgen bij elke laureaat voor een beperkte vertegenwoordiging van jongeren. De ontmoeting is voor hen erg belangrijk gezien
het een kans om een ongekend beroep te ontdekken. Een opportuniteit om
de getuigenis van ambachtslieden te horen, vaak een rijke uitwisseling voor
jongeren aan de start van hun loopbaan of nog op zoek zijn naar een gepaste
studierichting.

5. PUBLIEKSPRIJS
Elf dagen lang, van 5 tot en met 15 november, kan het publiek op onze website voor
haar favoriete ambachtsman/vrouw stemmen om hem of haar de publieksprijs van
1.000€ te helpen winnen! (3 stemmen per dag per IP-adres).
10 stemmers kunnen bovendien een aankoopbon van 50€ winnen geldig bij een
ambachtsman/vrouw uit het repertorium van Belgische ambachtslieden op onze
website.
De bedrijfsvideo’s van de laureaten zullen vanaf eind oktober beschikbaar zijn op
de website www.ambachtindekijker.com zodat iedereen zich een goed beeld kan
vormen van elke laureaat en de kwaliteit van hun werk en vakmanschap.
En aan de hand van al deze informatie en beelden kan iedereen stemmen. Een simpele klik kan voor elk van hen van grote betekenis zijn!
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6. PRIJSUITREIKING
De prijsuitreiking gaat dit jaar op 17 november door in Brussel in de ruimtes van
Seed Factory in Oudergem, in het bijzijn van vooraanstaande politici, waaronder de
Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s. De laureaten, onze partners, het
selectiecomité, de jongerenjury en de pers zullen ook aanwezig zijn.
Gezien de Covid-19 maatregelen moesten we de organisatie van de prijsuitreiking
herzien en het aantal gasten beperken. In het geval van strengere maatregelen zal
de vergadering van het jurycomité mogelijks virtueel worden gehouden de dag
voorafgaand aan de uitreiking. De ceremonie zal dit jaar natuurlijk anders verlopen
en we voorzien een live-uitzending op sociale netwerken.
De volgende prijzen worden uitgereikt:
•
•

Ambachtsprijs (grote prijs van de Jury): ter waarde van 3.000€
Publieksprijs (winnaar wordt deze dag bekend gemaakt): ter waarde van 1.000€

•

Parel van de jury (dit jaar beslist de jongerenjury over de winnaar): ter waarde van 1.000€

D. Kandidaturen
We ontvingen dit jaar 177 kandidaturen voor de Ambachtsprijs. Zoals elk jaar was de
selectie van de laureaten een moeilijke opgave voor het comité, want verschillende
criteria zoals kwaliteit, originaliteit, parcours, motivatie, management, duurzaamheid
en marketing spelen een rol in dit proces.
Met de keuze van de laureaten wordt op geen enkele manier de kwaliteit van de
niet-weerhouden kandidaturen in vraag gesteld. Ambacht in de Kijker blijft een
wedstrijd die als doel heeft een representatieve groep ambachtslieden in de kijker
te plaatsen en zo de ganse sector onder de aandacht te brengen bij zowel het grote
publiek als bij de jongeren.
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VOORSTELLING VAN DE LAUREATEN

Eva Jacobs
INDIGÈNE
> Cosmetica & zeepmakers (Brussel)
https://be-indigene.be
Zij, zij is Eva, een master in biomedische wetenschappen met toxicologische specialisatie. Ze is gepassioneerd door bijenteelt, het maken van chocolade en het lezen
van de minuscule vermeldingen op etiketten. Hij, hij is Francesco, apotheker van
beroep. Zijn favoriete bezigheden? Braambessen en champignons plukken.
Na enkele jaren experimenteren in hun kleine keuken en een lange reis rond de
wereld, ontstond in 2016 het idee om zich helemaal te storten op de vervaardiging
van cosmetica. Hun doel? Met echte alternatieven op de proppen komen voor de
conventionele producten uit de grootdistributie.
Hun cosmetica respecteert resoluut het lichaam en de omgeving, maar staat ook
voor eenvoud en transparantie, en ook het lokale en duurzame aspect is doorslaggevend. Hun zepen, shampoos, serums en andere cosmetica wordt met de hand
gecreëerd en geproduceerd in hun klein Brussels atelier.
Bij hen geen onnodige conserveringsmiddelen zoals parabenen, geen irriterende
stoffen zoals sulfaten en zuiveringszout, geen synthetische actieve ingrediënten,
geen ingrediënten uit petrochemicaliën. Ze gebruiken zoveel als mogelijk grondstoffen uit de biologische landbouw.
Ze behaalden het label "gecertificeerde ambachten" in 2016 en de vermelding
"slow cosmetica" in 2018.
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Lotte Martens
ATELIER LOTTE MARTENS BVBA
> Textielontwerpster
(Leuven / Vlaams-Brabant)
https://lottemartens.com
Lotte Martens is een Belgische textielontwerpster gedreven om schoonheid te creëren. Na het behalen van haar master textielontwerp aan de Academie voor Schone
Kunsten en Design in Maastricht, werkte Lotte er als hoogleraar en hoofd van de
modeafdeling. In 2014 richtte ze haar eigen bedrijf op met de ambitie om uniek en
innovatief textiel op de markt te brengen. Ze streeft ernaar schoonheid te combineren met duurzaamheid en zo unieke stoffen te creëren die mensen over de hele
wereld inspireren.Atelier Lotte Martens is een zeefdrukatelier en textielbedrijf met
een focus op ‘maken’.
Het bedrijf ontwerpt en bedrukt stoffen, voornamelijk voor de zelfmakers. Onder het
dak van Atelier Lotte Martens huizen twee textielmerken. ‘Lotte Martens’ is een lijn
van gezeefdrukte stoffen en fournituren. Hiervoor ontwikkelde en patenteerde Lotte
Martens een hoogwaardige en duurzame zeefdruktechniek op waterbasis. ‘About
Blue’ is een stoffenlijn die in huis wordt ontworpen en industrieel wordt bedrukt.
Als ambachtsvrouw/ondernemer hecht Lotte Martens veel belang aan het op de
hoogte zijn van de industriële technieken binnen het eigen vakgebied. Samenwerking met de industrie en de toepassing ervan binnen het bedrijf, doen niets af aan
de kwaliteit en waarde van een ambachtelijk vervaardigd product, maar kunnen het
versterken. De combinatie van een handgemaakt met een industrieel vervaardigd
product geeft je de kans aan de slag te gaan met de overlap in afzetmarkt, en houdt
je als ondernemer alert op gebied van duurzaamheid en ethiek. De combinatie van
de merken is de grote kracht van het bedrijf.
Atelier Lotte Martens brengt de kracht van het zelf maken tot bij haar publiek. Dit
gebeurt tijdens interactiemomenten zoals workshops, maar het team ontwikkelt ook
‘maaktools’ voor zelfmakers, zoals naaipatronen en online inspiratie. Bedoeling is de
klant niet enkel het product te leveren, maar het maakproces te begeleiden in alle
stappen, of dat nu in het atelier gebeurt of op afstand. De eigen ervaring bij het uittoefenen van een ambacht en de kracht die hierin schuilt, wordt zo op verschillende
manieren overgedragen op het publiek.
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Alexis Fronistas
LA CARAVANE PASSE
> Ombouwer van caravans voor evenementenverhuur (Biercée / Henegouwen)
https://lacaravanepasse.eu
Alexis Fronistas is 27 jaar oud en omschrijft zichzelf als een creatieve ondernemer.
Actief in de evenementensector sinds zijn jeugd, was hij altijd verbaasd over de
tijd die werd verspild tijdens de op- en afbouw van evenementen. Hij wilde een
efficiënte, snelle en originele oplossing creëren door de inzet van ... oude camping
caravans!
Hij volgde Public Relations-cursussen aan de Haute Ecole Albert Jacquard (Namen).
Daarna volgde hij een opleiding als "marketing consultant" binnen IFAPME waar het
onderwerp van zijn afstudeerwerk de ontwikkeling was van zijn activiteit « La Caravane Passe ».
Alexis biedt nu voor veel festivals en evenementen in België en Frankrijk caravans
aan die omgebouwd zijn tot bars, ticket office, kantoren, fotoruimte enz.
Deze atypische baan is zeer gevarieerd en vereist veel handmatige vaardigheden.
Alexis is autodidact en heeft veel technieken geleerd net door ermee te experimenteren.
Tijdens zijn werk in zijn atelier aan zijn creaties komt hij in aanraking met verschillende
disciplines: timmerwerk, lassen, schilderen, decoratie, ... Hierdoor kan hij unieke en
functionele stukken creëren. Het geven van een tweede leven aan deze caravans die
eigenlijk voor de schroothoop waren bestemd, geeft hem de meeste voldoening.
Hij gebruikt veel gerecyclede materialen om de ecologische impact te beperken tot
een minimum en bekomt zo geweldige creaties.
Alexis wordt door de mensen om hem heen gezien als een creatieve, veelzijdige persoon, een beetje een antiekhandelaar-brocanteur en iemand die zich snel aanpast
aan nieuwe situaties.
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Filip Redant
ATELIER PASSE PARTOUT
> Ontwerper en restaurateur van houten
vloeren en interieurobjecten (Mechelen
/ Antwerpen)
https://www.atelierpassepartout.be
Filip Redant heeft nooit een algemene opleiding houtbewerking gevolgd, maar
na zijn humaniora schreef hij zich in voor een cursus restauratie van muziekinstrumenten (strijkinstrumenten).
Na twee jaar cursus kwam hij zo terecht bij een orgelbouwer, waar hij de diverse
houtbewerkingsmachines leerde kennen en de eerste stappen zette in het restaureren van orgelkasten. Dat beviel hem best, en hij bekwaamde zich verder in het
restaureren van antiek meubilair, en toen hij besloot om zich als zelfstandige te vestigen (1988) kwam hij per toeval terecht in de parketbranche.
Door zijn passie voor restauratie besloot hij om naast het plaatsen van ambachtelijk
parket, zich ook te specialiseren in het restaureren van historische parketvloeren.
Bijkomend volgde hij nog avondopleidingen als meubelmaker-schrijnwerker, antiekrestaurator, antiekhandelaar en beeldhouwer. Door zijn gedreven passie en creativiteit, en daarbij zijn streven naar kwaliteit, is het geen wonder dat Filip een stevige
reputatie heeft weten op te bouwen binnen de parketwereld. Daarvan getuigen ook
de talloze top-projecten in heel het land. Zo werkte hij o.a. aan de parketrestauratie
in het Koninklijk Paleis, Egmont Paleis, Paleis der Academiën, Bourla-Schouwburg,
Opera in Antwerpen en Gent, enz…. De referentielijst is indrukwekkend en te veel
om op te noemen. Maar ook in het buitenland verdiende Filip Redant zijn sporen.
Zo werkte hij reeds herhaaldelijk in Nederland, Frankrijk, Londen en zelfs in Noorwegen, en in tal van kastelen en paleizen plaatste hij parketvloeren of restaureerde hij
de historische houten vloeren volgens de regels van de kunst.
Vorig jaar nog won hij de “Wood Floor of the Year, Best Marquetry-Inlay Application 2019”, uitgereikt door de NWFA (National Wood Flooring Association) in de VS.
Alsof dit alles nog niet genoeg was, startte Filip eind vorig jaar een shop waar hij
zijn zelf ontworpen en handgemaakte luxekoffertjes in zeldzame en kostbare houtsoorten aan de man brengt : humidors, whisky-kastjes, make-up-kabinetten, enz ….
Exclusief en op maat van de klant.
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Alicia Rossi & Ismael Baddouh
LE NOIR BONNET
> Restauranthouder / traiteut (Sirault /
Henegouwen)
https://www.lenoirbonnet.be
6 jaar geleden deden Alicia en Ismael de belofte om hun klanten kennis te laten
maken met lokale smaken en het "eat local" te promoten.
Het bleek een succesvolle uitdaging: Sinds 2013 gaan ze de landweggetjes rond
hun restaurant af en proeven van de knowhow van de lokale producenten die ze
ontmoeten.
Terug in hun keuken, samen met hun gepassioneerde team, creëren ze gerechten
die de smaakpapillen van fijnproevers verrassen.
Maar ze gingen nog verder: in mei 2019 vormden ze de tuin van het restaurant om
in een grote permacultuur moestuin in mandalavorm.
In 2020, na 6 jaar klassieke gastronomie, besloten ze een conceptstore te lanceren
die uniek is in de regio. Ze bieden sinds januari 2020 op één en dezelfde plaats:
- een restaurant dat lokale gerechten serveert
- een Belgische en lokale delicatessenwinkel
- een traiteurafdeling toegespitst op lokale producten
- een open ruimte voor workshops
“Door lokaal te eten draag je ook bij aan de ontwikkeling van de bedrijven van bij
ons!”
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Tom Hermans
FIETSEN HERMANS
> Fietshersteller-maker (Leuven / VlaamsBrabant)
https://www.fietsenhermans.be
Tom Hermans, vader van twee, begon op z’n vijftiende als fietsenmaker.
Gepassioneerd door de techniek, de schoonheid, de efficiëntie ging hij op z’n vierentwintigste voltijds op de pedalen staan en startte zijn zaak, uit liefde voor het vak
maar ook uit noodzaak: Er was schaarste in het aanbod, zowel voor klanten als voor
een jonge werkzoekende als Tom.
Onderweg veranderden redenen en oorzaken, maar zijn passie bleef.
Om scherp en op kop te blijven moest hij zichzelf constant heruitvinden.
Altijd voor de goede zaak: Mensen aan het fietsen krijgen. De zaak zelf bleef bijzaak.
Na zesentwintig jaar trapt hij nog steeds tegen de markt in.
En ook al wil hij iedereen in het zadel krijgen, zijn ambitie ligt niet bij de massa, of
zoals hij het zelf verwoordt:
“liever kleiner en beter,
liever als eerste, als enige,
mensen een eerlijke keuze geven,
voor een eerlijke fiets,
voor een (h)eerlijke toekomst,
waarvan die fiets deel zal uitmaken
en ik ook.”
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Caroline Kerbusch
PASSION LOCALE
> Chef-kok in ambachtelijke conserverie
(Fosses-la-Ville / Namen)
https://www.passionlocale.be/conserverie-artisanale
Ambachtelijke, biologische, ethische en lokale conserverie Passion Locale stelt zich
tot doel om ‘degelijkheid’ in een bokaal te stoppen. Caroline en haar team werken
steeds met verse groenten en fruit. Ze transformeren ze met behulp van traditionele
conserveringstechnieken om zo een volledig assortiment smakelijke conserven aan
te bieden. Zoet en zout, siropen en azijn, het zijn smaken die je steeds op alle goede
tafels in het hele land aantreft. Hun paradepaardje is de "rauwe groentebouillon" in
lacto-fermentatie die een uitzonderlijke smaak en voedingskwaliteit biedt.
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Kitty Spaenjers
HUIS PAUWELS SPAENJERS - MULTIPLE
> juwelier-ontwerpster (Hasselt / Limburg)
https://www.pauwelsspaenjers.eu
In haar artistieke opleiding werd Kitty Spaenjers gestimuleerd om een zeer
avantgarde vormgeving en mindset te beogen in combinatie met de ambachtelijke
technieken die ze had geleerd. Besef dat in de jaren negentig ambacht werd geassocieerd met oubollig en ouderwets. Haar visie voor Huis Pauwels Spaenjers is zeker
uit deze spanning ontstaan: juwelen ontwerpen en maken met ambachtelijke technieken maar met een zeer hedendaagse karakter. De sieraden worden nog steeds
met potlood en aquarelle ontworpen en gemaakt in eigen atelier. Ambacht is voor
haar hierdoor iets zeer hedendaags, iets dat evolueert met de tijd.
In 1990 waren er in Belgie nauwelijks juweelontwerpers die een eigen atelier met
winkel hadden. De meeste goudsmeden werken in functie van de juwelier. “We zijn
duidelijk geslaagd om hierin een ommekeer te maken en hebben gemerkt dat van
in het begin er steeds een groeiend publiek open staat voor het persoonlijk en ambachtelijk gemaakt juweel. De waarde van iets handgemaakt heeft ondertussen de
juiste verhouding gekregen qua appreciatie t.o.v. merkproducten.”
Huis Pauwels Spaenjers wil een voorbeeld zijn van hoe een zeer klein atelier (in de
keuken) door gedrevenheid en persoonlijke overtuiging kan groeien tot een prestigeuze zaak met een totaal eigen stijl. Ook wil Kitty een misverstand uit de wereld helpen: Als een ambachtelijke ondernemer succesvol blijkt te zijn gaat dit niet
steeds over “een-uit-de-hand-gelopen-hobby” maar wel over een doelbewuste studie- en carrierekeuze.
Wat het thema ethisch en duurzaamheid betreft werken ze bij Huis Pauwels
Spaenjers met 100% gerecycleerd goud en zilver. Doordat een groot deel van hun
klanten oud goud van vorige generaties laat verwerken tot een nieuw sieraad en er
in dit proces meestal teveel aan goud is, wordt er met het teveel gewicht oud goud
betaald. Vervolgens wordt dit opgekocht oud goud naar een Limburgse smelterij
gebracht waar het zuiver goud en zilver herwonnen wordt. Een deel van dit goud en
zilver legeren ze dan weer tot nieuw 18krt goud om het opnieuw in de sieraden te
verwerken. Het ander deel wordt door de leveranciers verwerkt tot gouden slotjes
en andere gouden onderdelen.
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Christel Carlier
WASH WASH COUSIN
> Cosmetica & zeepmaakster (Saint Denis
Bovesse / Namen)
https://washwashcousin.be
Wash wash cousin is een familielaboratorium dat cosmetica in niet vloeibare maar
‘vaste vorm’ ontwikkelt, produceert en op de markt brengt. Ze streven naar "zero
waste in de badkamer" door een innovatief en origineel assortiment aan te bieden,
dat steeds in ontwikkeling is.
Dit productassortiment omvat momenteel 8 ‘koud-verzeepte’ zepen, 5 shampoos,
1 conditioner, 1 make-up remover, 1 tandpasta, 1 deodorant, 1 lippenbalsem en 2
scheerschuimen. Ze kozen voor een niet vloeibare maar vaste materie van de cosmetica om het gebruik van plastic containers te vermijden.
Bovendien zorgen hun waterloze versies voor een levensduur die 2 tot 3 keer langer is dan die van een vloeibare variant, wat een eenvoudig en doeltreffend middel
is om afval te bestrijden. Hun producten bieden dus zowel een ecologisch als een
economisch voordeel.
Daarnaast werkt Wash Wash Cousin voornamelijk met grondstoffen uit de biologische landbouw. Deze keuzes hebben het bedrijf in staat gesteld om het label ‘erkend ambacht’ en de titel ‘slow cosmetica’ te verkrijgen.
Voortbouwend op haar succes heeft het bedrijf nu 6 fulltime medewerkers in dienst
en blijft zich ontwikkelen. Trouw aan hun waarden werken ze ook met een beschutte
werkplaats die helpt bij het verpakken van producten.
Tenslotte heeft Wash Wash Cousin ervoor gekozen om dit prachtige avontuur af te
leggen met veel zin voor humor en trouw aan de rock-'n-roll spirit. Wash Wash
Cousin is bovenal een bedrijf met een menselijk gezicht dat, met de glimlach, zich
inzet voor een schonere wereld ...
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Job Verpoorte
JABALI
> Maker van houten surfboards (Brugge /
West-Vlaanderen)
https://www.jabalisurfboards.com
Onder de naam Jabali Surfboards maakt Job gepersonaliseerde golf- en kitesurfplanken van hout. Dat gebeurt allemaal met de hand, zoals het een ‘Maker in
Brugge’ betaamt.
Houten planken kun je zien als de Bentleys onder de surfplanken: mooi, klassiek,
heerlijk om te surfen, heel arbeidsintensief om te maken en daarmee wat kostelijker.
Iedereen vindt ze aantrekkelijk, maar niet iedereen gaat ze gebruiken.
De boards van Jabali zijn bovendien erg milieuvriendelijk; ze zijn sterker dan de
gangbare surfplanken en gaan langer mee. Door het gebruik van duurzaam verbouwd hout en een eco-vriendelijkere epoxylijm is Job een van de meest eco-vriendelijke plankenbouwers wereldwijd, en geaccrediteerd als ‘gold level’ ecoboard
bouwer.
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F. Partners
Met de steun van de Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s, Denis Ducarme.

G. Contact en informatie
JEROEN DECEUNINCK
www.ambachtindekijker.com
info@ambachtindekijker.com
02 500 50 70 - 0489/ 34 70 77
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