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Ambacht in de kijker 2020: einde inschrijvingsperiode 
op 7 februari!

Er rest maar één week om zich in te schrijven voor de 15de editie van de 
wedstrijd Ambacht in de kijker en wie weet, een prijs tot wel 3000€ in de wacht te slepen!
Sinds 2006 beoogt de wedstrijd om kwaliteitsvolle Belgische ambachtsmannen en 
-vrouwen in de kijker te zetten, om de ambachtssector te promoten bij het grote pu-
bliek en om jongeren te enthousiasmeren voor de sector en de opleidingen.
Elk jaar worden 10 laureaten, ambassadeurs van de ambachtssector, verkozen. Deze ambachtslie-
den worden niet enkel op basis van de kwaliteit van hun product gekozen, maar ook voor deze 
van hun loopbaan. Ze getuigen van hun afgelegd parcours, hun opleiding en hun drijfveren, 
en zetten zo de ‘made in Belgium’ voordelen en verdiensten in de verf voor het grote publiek.

Inschrijven kan tot en met 7 februari 2020.
Als ambachtsman /-vrouw kan u het online inschrijvingsformulier raadplegen en invullen op 
www.ambachtindekijker.com.

Een selectiecomité samengesteld uit privé en publieke partners afkomstig van of betrokken met de ambachtssector 
(o.a. Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, UCM, NSZ, VVSG, VGC, VLAIO, UNIZO en vele andere), zal een 
selectie maken van 10 ambachtslieden. Elk individueel dossier wordt getoetst op originaliteit, productkwaliteit, de 
drijfveren van de ambachtsman of -vrouw, het management van zijn/haar activiteit en de duurzaamheid van zijn/
haar project. De 10 laureaten zullen een afspiegeling vormen van de rijkdom en verscheidenheid van het Belgisch 
ambachtelijk vakmanschap.

NIEUW IN 2020

In 2020 zetten we ambachten die zich bijzonder bewust zijn van de 
actuele uitdagingen op milieugebied in de verf.

« Beter produceren, beter kopen, beter verbruiken» 

Een focus op ambachtsmannen en -vrouwen die van een ethische en duurzame 
aanpak blijk geven, die oog hebben voor het werken met milieuvriendelijke, 
herbruikbare en lokale materialen. Vaklieden die de ecologische waarden uitdragen 
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. 


