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Ambacht in de Kijker
2017

AMBACHT IN DE KIJKER IS…
een nationale wedstrijd voor alle ambachtslieden in België die sinds 2006
georganiseerd wordt.
Elk jaar promoten onze 10 geselecteerde ambassadeurs de ambachten bij het grote
publiek en worden enkelen onder hen speciaal beloond. Dankzij zijn jarenlange
ervaring vormt de wedstrijd een belangrijk platform binnen deze sector.

PERSDOSSIER
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A. Doel van de wedstrijd
Voor het 11e opeenvolgende jaar kunnen Belgische ambachtslieden zichzelf promoten dankzij de wedstrijd
Ambacht in de Kijker die erop gericht is om de ambachtelijke sector te promoten bij het grote publiek en
jongeren warm te maken voor deze sector.
Het selectiecomité kiest 10 laureaten aan de hand van een aantal criteria: de kwaliteit en de originaliteit van
hun product, hun parcours en het management van hun ambacht.
Deze 10 ambachtslieden getuigen van de diversiteit en de originaliteit van de ambachtelijke sector.
De wedstrijd moedigt eveneens ontmoetingen en uitwisselingen aan die gunstig kunnen zijn voor het parcours
van de laureaten.

B. De ambachtelijke sector in België
In deze crisistijden is het van groot belang om het segment van de kleine ondernemingen in ons land te
ondersteunen. Op die manier kunnen we op een efficiënte manier vechten tegen de werkloosheid. De
ambachtelijke sector maakt deel uit van dit segment en blijft relatief onbekend, ondanks talrijke pogingen om
deze beroepen bekend te maken en om de jongeren te overtuigen een ambachtelijk beroep aan te leren. In
Frankrijk is deze ambachtelijke sector de belangrijkste beroepssector van het land.
Dankzij het nauwe contact met de bevolking en de brede waaier aan producten en diensten, wordt onze
levensstandaard telkens opnieuw verhoogd. De ambachtelijke sector vervult tevens een adviesfunctie en
verhoogt de sociale contacten tussen de mensen. Daarnaast kunnen de ambachtslieden worden beschouwd als
de schatbewaarders van oude tradities, van beproefde technieken, en van een steeds rijker wordende cultuur,
mede door toedoen van de evolutie van de maatschappij en de veranderende smaken van hun klanten.
Toch wordt ook bij ons vooruitgang geboekt, onder meer met de verschijning van een nieuwe wettelijke
definitie in juni 2012, goedgekeurd door de ministerraad: “Een ambachtsman 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".
De ambachtelijke sector in België in enkele cijfers (*):


De ambachtelijke sector telde in 2010, 271.055 actieve bedrijven. Ten opzichte van de 768.759 actieve
bedrijven in België, vertegenwoordigt deze sector bijna 35,2% van het totaal aantal BTW onderworpen
bedrijven.



De sectoren van de bouw en dienstverlening zijn het meest vertegenwoordigd. Deze twee beroepsgroepen
vertegenwoordigen samen bijna ¾ van de ambachtelijke bedrijven. Ze halen het hiermee ruimschoots voor
de productiesector (13,2%) en de voedingssector (15,8%).

(*) Gebaseerd op gegevens van de FOD Economie

In tegenstelling tot andere relatief homogene sectoren, bestaat de ambachtelijke sector eerder uit een
veelvuldigheid aan beroepen met uiteenlopende vakkennis.

In december 2013 werd het wetsontwerp over het nieuwe statuut van de ambachtsman en –vrouw goedgekeurd
door de ministerraad. Dit ontwerp hield 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;
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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 is het statuut voor ambachtslieden een feit!
Belgische ambachtslieden die wettelijk erkend willen worden, kunnen een dossier
indienen bij de Commissie Ambachtslieden van de FOD Economie. Bij de toekenning
van deze erkenning houdt de Commissie rekening 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.

C. Geschiedenis
2006
Omwille van het gebrek aan bekendheid en (h)erkenning wordt in 2006 de wedstrijd Ambacht in de Kijker in
Wallonië boven het doopvont gehouden. Doel van de wedstrijd is de sector te promoten bij het grote publiek
en jongeren warm te maken voor de ambachtsnijverheid waarbij een cheque van 2.500 euro klaarligt voor de
winnaar. Van bij de start wordt de wedstrijd ondersteund 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. De eerste prijs bestaat opnieuw
uit een cheque van 2.500 euro en de prijsuitreiking vindt opnieuw plaats in de Cercle de Wallonie in Namen.

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 voorzien. Bovendien is er een laptop te winnen voor de jongerenprijs en een
diamant voor de prijs van de jury. Voor het vierde jaar op rij vindt de prijsuitreiking plaats in de Cercle de
Wallonie.

2010
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Het aantal deelnemers stijgt zienderogen en de wedstrijd leeft zowel in het noorden als in het zuiden van het
land. De cheques van 2500€, 1500€ en de laptop blijven behouden, maar daarbovenop krijgen alle laureaten
een bedrijfsfilmpje aangeboden waarmee ze hun producten/activiteiten kunnen promoten.
Grote nieuwigheid is de catalogus: « Made in Belgium » die alle officiële Belgische vertegenwoordigers
voorstelt om cadeaus van eigen bodem aan te bieden en dit in het kader van het Belgische Europese
voorzitterschap.
Marc Tensen, voorzitter van Ars Nobilis en alom geprezen in de wereld van de ambachtssector, is de voorzitter
van de jury.
In 2010 vindt de prijsuitreiking plaats in Vlaanderen, in het commerciële centrum « K in Kortrijk.

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 hebben in 2011 drie nieuwe partners zich geëngageerd 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 ondersteuning van de voorzitter, is een open brief met de opmerkingen van de ambachtslieden en de
problemen waarmee de sector 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 tekent een record aantal inschrijvingen van 263 dossiers
op.

2015
Ambacht in de Kijker viert zijn 10de verjaardag! 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.
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D. Winnaars van de vorige edities
2006

2007

VAN HERCK Pierre

MELOT Eli-Manuel

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

Havelange
Artisanale stukadoor
0474/98 63 69

2008

2009

HALFLANTS Quentin

CHRISTIAENS Gert

Seneffe
Traditionele roeiboten in hout
www.barque.be

Beersel
Vervaardigen van Lambiekbieren
www.oudbeersel.com

2010

2011

DESTREE Stephen

SCHRAUWEN Jef

Leignon
Biscuitier
www.biscuiteriedestree.be

Loenhout
Schrijnwerker
www.atelierschrauwen.be

2012

2013

OOSTERLINCKX Jan, Tom en Peter

DUJARDYN Steven en Brecht

Pittem
Fietsproducent
www.achielle.be

Oostrozebeke
Traditionele siersmederij
www.dujardyn.com

2014

2015

PEDUS Frank

SCHUMACHER Guido

Antwerpen
Vioolbouwer
www.proarte.be

Eupen
Orgelbouwer
http://www.orgel-schumacher.com/

2016
BOON Koen
Antwerpen
Houtbewerker
www.alinhout.be
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EDITIE 2017
E. Thema
► IK LEEF VAN MIJN AMBACHT… of hoe ik mijn expertise link aan een goed beheer en efficiënte
communicatie, om van mijn passie mijn beroep te maken!

Zoals elk jaar probeert Ambacht in de Kijker een nieuw thema te belichten. Dit
jaar wordt een extra focus gelegd op goed beheer: gouden handen hebben, is
niet voldoende. Men moet zijn producten aan de man weten te brengen, en nog
beter, er zijn brood mee kunnen verdienen!
Gedurende de wedstrijd worden een aantal tips van onze comitéleden gedeeld
op Facebook en de website die ambachstlieden zouden kunnen helpen bij een
efficiënt en goed beheer.

► Comitévoorzitters
De jury wordt vertegenwoordigd door een divers en charmant duo dat gedurfde creativiteit en efficiënt beheer
belichaamt: Murielle Scherre, succesvolle lingerieontwerpster en stichtster van het merk La Fille d’O, en Roland
Rosoux, federaal fiscaal bemiddelaar en fotograaf.

► Een databank voor ambachtslieden
De wedstrijd krijgt dit jaar een nieuwe look met de vernieuwde website die gebruiksvriendelijker en
dynamischer is. Ook de ambachtsliedenlijst wordt in een nieuw jasje gestoken. Deze lijst herneemt alle
ingeschreven ambachtslieden sinds het begin van de wedstrijd in 2006 en alle ambachtslieden met het officiële
label.
Deze databank is een dienst voor de ambachtelijke sector om gemakkelijker gevonden te kunnen worden op
internet door geïnteresseerden, maar ook voor het grote publiek die zo sneller een ambachtsman uit de buurt
kan vinden.

► I Love Handmade-badge

We willen dat onze ambachtslieden fier zijn op hun werk en op Belgisch “
handmade”. Met onze nieuwe I Love Handmade-badge geven we hen de
kans die fierheid te tonen. De badges werden opgestuurd naar alle
deelnemers van de voorbije 12 edities om promotie te voeren voor de
wedstrijd en de ambachtelijke sector in België.
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► Leerschoolprijs
Dankzij de positieve ervaring van de Leerschoolprijs in 2016, werd deze prijs behouden. De prijsuitreiking zal
doorgaan op de mooie locatie van de Internationale Lutherieschool in Marche-en-Famenne, de school waar de
winnares van de Leerschoolprijs 2016 haar opleiding volgt.

F. Verschillende etappes
1. INSCHRIJVINGEN
Inschrijven was mogelijk van 1 februari tot 15 maart 2017 op 2 manieren:
- Per mail: info@ambachtindekijker.com
- Per post: Ambacht in de Kijker – PB, Naamsepoort, Elsene, 1050 Elsene
De ambachtslieden konden het formulier downloaden op de website van de wedstrijd.
Via het inschrijvingsformulier werden de ambachtslieden automatisch op onze website geregistreerd. De tien
laureaten worden extra gepromoot bij de nationale en lokale pers, bij zijn of haar eigen gemeente- of
stadsbestuur, bij onze talrijke partners en tijdens de prijsuitreiking.

2. SELECTIE VAN DE LAUREATEN
Het selectiecomité bestaat uit vertegenwoordigers van onze verschillende partners, professionals uit de
ambachtelijke sector en vertegenwoordigers van de verschillende – zowel Nederlandstalige als Franstalige economische structuren van ons land. Het comité is samengekomen op 20 april 2017 om de laureaten te
kiezen.
Elk jaar wordt het comité voorgezeten door een belangrijk persoon uit de ambachtelijke wereld. Omdat de
editie van 2017 in het teken van goed beheer staat, kozen we voor een divers en charmant duo dat gedurfde
creativiteit en efficiënt beheer belichaamt.

3. Selectiecomité 2017
VOORZITTERS VAN HET COMITÉ
MURIELLE SCHERRE
ROLAND ROSOUX

Lingerieontwerpster, stichtster van het
lingerielabel La Fille d'O
Federaal fiscaal adviseur
Artistiek fotograaf

WINNAARS 2016
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KOEN BOON
LUDOVIC ELENS
LOULA MARY

Hoofdwinnaar
Parel van de jury
Leerschoolprijs

PARTNERS
KABINET VAN DE MINISTER VAN KMO’S EN ZELFSTANDINGEN

STÉPHANIE VAN
SCHOORS

Secretaris van het Kabinet en directrice van
communicatie

CITY MALL

POL MIRABELLE

Marketingdirecteur

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

MARC HOOGMARTENS

Secretaris-generaal

NEUTRAAL SYNDICAAT VOOR ZELFSTANDIGEN (NSZ)

CHRISTINE
MATTHEEUWS

Voorzitter

UCM

PHILIPPE GODFROID

Voorzitter UCM Nationaal

AURELIE MARICHAL

Verantwoordelijke projecten economische
ontwikkeling

UNIZO
Verantwoordelijke voor Handmade In
Belgium

SOPHIE DE VILLE

SYNDICAAT DER ZELFSTANDIGEN EN KMO’S

DANIEL CAUWEL

Voorzitter

SOCAMUT

JULIE LEBEQUE

Operationeel verantwoordelijke

AGENTSCHAP INNOVEREN EN ONDERNEMEN

STEFAAN PIENS

Adviseur

HANDMADE IN BRUGGE

GREET ROOSBEEK

Medewerker

FARO

ALEXANDER VANDER
STICHELE

Stafmedewerker participatie - veldanalyse

ARTISANART

ELISE GOFFIN

Project manager

DE VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN
VZW (VVSG)

STEFAN THOMAS

Diensthoofd economie

EFP (SFPME COCOF)

NATHALIE MENENDEZ

Pedagogisch adviseur

IFAPME

CHRISTIAN
NEDERGEDAELT

Projectmanager
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SYNTRA

TANIA JANNIS

Communicatieverantwoordelijke

NINA MERCKX

Vakexpert Media,Cultuur,Sport,Confectie en
Veiligheid

VDAB
BOKRIJK

LIESBETH KEES

Directrice

CLARA ASBL

DANIEL SOUDANT

Gedelegeerd bestuurder

BESACE ASBL

PHILIPPE JADOT

Gedelegeerd bestuurder

Het is dankzij 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. Aan de kandidaten kunnen ze het nodige advies
verstrekken m.b.t. hun producten of parcours.
Elk jaar staan we erop om ook vroegere laureaten op te nemen in het selectiecomité omdat ze weten hoe het
is om zelf deel te nemen. Zo dragen zij ook telkens bij aan de evolutie van de wedstrijd.

4. BEDRIJFSFILMS

De laureaten voor de ambachtsprijs krijgen bezoek van onze partner Clara asbl om samen een korte
voorstellingsfilm te maken waarin de ambachtsman of -vrouw aan het werk te zien is in zijn/haar atelier. Zo kan
het publiek een beeld krijgen van de kandidaat en dat kan voor extra stemmen zorgen voor de Publieksprijs (zie
verder). Daarenboven is het voor de kandidaat ook een extra middel om zichzelf te promoten.

De video’s zullen te bekijken zijn op
www.facebook.com/ambachtindekijker
www.ambachtindekijker.com
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5. ATELIERBEZOEKEN
Tijdens de maand mei worden de ateliers van
de laureaten van de ambachtsprijs bezocht in
aanwezigheid van het selectiecomité. Op dit
bezoek komen we meer te weten over het
werk, de persoonlijkheid en het parcours van
elke kandidaat. Ook de lokale pers, het
gemeentebestuur en een groep jongeren
worden uitgenodigd. Deze bezoeken vormen
voor het selectiecomité samen met de
bedrijfsfilms een extra graadmeter om de
prijzen toe te kennen tijdens de officiële
prijsuitreiking.

Bezoek Atelier Feryn 2016

6. PUBLIEKSPRIJS
Van 1 tot 18 juni kan het publiek op onze website stemmen voor zijn favoriete ambachtsman of –vrouw om
hem of haar te helpen de publieksprijs van €1000 te winnen! (3 stemmen per dag per IP-adres, max. 1 per
laureaat). 10 Stemmers kunnen een bon van € 50 winnen voor een aankoop bij een ambachtsman of –vrouw
uit de lijst op onze website.
Om kennis te maken met het werk van onze laureaten, kunnen de presentatievideo’s binnenkort bekeken
worden op www.ambachtindekijker.com.

7. PRIJSUITREIKING

De prijsuitreiking gaat dit jaar door
op 19 juni in de Internationale
Lutherieschool
in
Marche-enFamenne in aanwezigheid van de
Minister
van
Middenstand,
Zelfstandigen en KMO’s, Willy
Borsus, de laureaten, de partners,
het selectiecomité en de pers.
Volgende prijzen worden uitgereikt:





Ambachtsprijs: € 3000
Publieksprijs: € 1000
Parel van de jury: € 1000
Leerschoolprijs: € 800

Prijsuitreiking 2016 in het Stadhuis van Antwerpen
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G. Kandidaturen 2017
We hebben 228 kwaliteitsvolle kandidaturen ontvangen voor de Ambachtsprijs en nog eens 36 gemotiveerde
inschrijvingen voor de Leerschoolprijs. Zoals elk jaar was de selectie van de laureaten een moeilijke opgave. We
baseren op ons verschillende criteria zoals kwaliteit, originaliteit, parcours, motivatie, management,
duurzaamheid en marketing. In de keuze van de laureaten wordt op geen enkel ogenblik 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
jongeren.

Kandidaturen per sector

Kandidaturen per regio
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H. Laureaten 2017
LAUREATEN AMBACHTSPRIJS
NAAM

1440

GEMEENTE
Braine-leChâteau

Waals-Brabant

Timmerman

Esther Van Schuylenbergh
Euphrasie Berthe-Mbamba Sigoji

9000
5364

Gent
Schaltin

Oost-Vlaanderen
Namen

Textielontwerper, wever
Chocolatier

Hugo Valcke
Hugues Derzelle

8581
6463

Waarmaarde
Lompret

West-Vlaanderen
Hanuit

luthier / modelbouwer
producteur van rundsvlees

Bruno Bodeveix

ONDERNEMING
CC Bois

Elevage de la petite
Suisse

PC

PROVINCIE

BEROEP

Karen Depoorter

Callas Confiture

9000

Gent

Oost-Vlaanderen

Klaas en Martijn Remmen

Atelier Remmen

2660

Antwerpen

Loic Honoré

Radermecker

7784

Hoboken
Comines
Warneton

Patissier / chocolatier
metaal- en houtbewerkers,
restauratoren/ conservatoren

Hanuit

Leerlooier

Peter De Rycke

Migino

2540

Antwerpen

Thierry Busine

Rotin Degroote

7900

Hove
Leuze-enHainaut

olie- en pastameester
fabrikant van meubels uit riet en
bamboe

Hanuit

LAUREATEN LEERSCHOOLPRIJS (-25 j)
Nicolas Cange (7973 Beloeil) Kaasmaker
Joran Delbaere (8700 Tielt) Slager, traiteur
Pierre Lassau (6900 Marche-en-Famenne) Luthier
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I. Presentaties laureaten 2017

BRUNO BODEVEIX
Schrijnwerker
CC Bois
Rue de l’Abbaye 14b, 1440 Braine-le-Château
www.cc-bois.com

Dit is de logische voortzetting van een carrière in houtbewerking die op
heel jonge leeftijd begon.
Na een Tour de France tussen 1986 en 1996 kwam Bruno Bodeveix, een
Compagnon Charpentier du Devoir, van 1996 tot 2000 aan het hoofd te
staan van de Maison des Compagnons van Brussel. Hij ontmoette zijn
Deense vrouw Mia, ze stichtten een gezin en kregen twee kinderen, Lena
en Camille. Ze beslisten samen om in België te blijven omdat ze zeer aan
hun gastland gehecht zijn. Ze reizen afwisselend tussen Denemarken en
Frankrijk.
In 2001 richtte Bruno de BVBA Charpente & Construction Bois, onder de
initialen CCBOIS. Zijn bedrijf krijgt uitzonderlijke werven toevertrouwd,
onder andere de restauratie van de kapittelkerk van Soignies en de
uitvoering van de getordeerde toren van de Grand Marchin. Het is ook
actief op het gebied van houten huizen, traditionele structuren, collectieve
en agrarische gebouwen. Hij leidt zijn bedrijf en zijn mannen in een proces
van continue verbetering door alle werknemers bij levenslang leren te
betrekken. Hij omringt zich met mannen die grote professionele en menselijke kwaliteiten bezitten.
In 2013, nam hij actief deel aan de oprichting van een opleiding tot timmerman houtbouwer in samenwerking
met de IFAPME en de Compagnons du Devoir. In de zomer van 2015 leidde hij samen met WorldSkills België
een team van timmerlieden in de internationale wedstrijd van RIO in Brazilië. Als een logische voortzetting van
zijn toewijding aan de Compagnons du Devoir zal hij in mei 2017 het voorzitterschap van de Vereniging van de
Compagnons du Devoir in Brussel opnemen.
Zijn bedrijf streeft voortdurend naar een rationeler gebruik van hout, met respect voor traditie en voor het
milieu, met professionalisme en de cultuur van een job well done. Hij is gepassioneerd door zijn werk en heeft
de evolutie van het ontwerp-kader tot de digitale revolutie meegemaakt, en hij kan dan ook de meest
toepasselijke kennis inzake erfgoedgebouwen met zijn mannen delen.
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THIERRY BUSINE
Fabrikant van meubels uit riet en bamboe
Rotin-Degroote
Chemin du Sart 6, 7900 Leuze-en-Hainaut
www.rotin-degroote.com

Bij Rotin Degroote in Leuze-en-Hainaut, vertegenwoordig ik al 19 jaar de
6e generatie van ambachtslieden en fabrikanten van traditionele en
hedendaagse rotan- en bamboemeubels, de laatste van België. Ik
studeerde af in schrijnwerkerij en leerde het ambacht van rotinier pas
later, in de werkplaats. De vorige generatie leidde mij op en van hen
leerde ik alle fabricatiegeheimen.
Door jarenlange ervaring leerde ik dit bijzondere materiaal, de rotanstok,
bewerken en het volledige productieproces van dit meubilair beheersen.
Die ervaring stelt me soms in staat in te gaan op heel bijzondere
verzoeken.
De grote rotanstok zoals we die bewerken, volgens de oude techniek van
het stoombuigen, maakt mijn werk uniek in België. Ons heel
bewerkingsproces, van ruwe vorm tot afwerking, gebeurt volledig in huis,
en dit geldt zelfs voor de zetelkussens die we in onze eigen werkplaats
maken. Deze regeling garandeert kwaliteit en after-sales service voor de
klanten. We kunnen ons juridisch statuut van erkend ambacht en het
Made in Belgium slogan rechtmatig naar voren schuiven en contrasteren
met andere rotanmeubels, die meestal in Azië vervaardigd zijn.
Het bamboewerk, dat recenter is, is gebaseerd op een totaal verschillende
en modernere techniek in vergelijking met riet. We werken hier niet met de stok, maar "plat", met uit de massa
gesneden materiaal. Dankzij deze techniek kunnen we bamboemeubels een hedendaagser karakter geven.
Sinds we die nieuwe meubels zijn beginnen aanbieden, worden we constant gedreven door creativiteit,
reflectie en de wens om iets nieuws aan te bieden. Het is in dat optiek, door traditie en moderniteit te
combineren, dat ik dit nu zeldzaam geworden ambacht wil laten evolueren. Zo werd onlangs de designcollectie
voor kinderen gelanceerd onder de nieuwe merknaam YSALINES. Ideeën komen we zeker niet tekort...
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PETER DE RYCKE
Olie- en pastameester
Migino
Magdalena Vermeeschlaan 19, 2540 Hove
www.migino.be

Vandaag produceert Migino een breed assortiment van
ambachtelijke oliën van de hoogste kwaliteit op basis van
verschillende soorten noten en zaden tot olie maar waarom anno
2017 nog ambachtelijk olie produceren?
In de herfst van 2008 stelde Gino De Rycke zich de vraag wat hij kon
aanvangen met de overvloed aan beukennootjes in zijn tuin. Na een
beetje zoekwerk las hij in 17de-18de -eeuwse teksten dat
beukennootolie omschreven werd als de ‘olijfolie uit het Noorden’.
Aangezien Gino nog nooit beukennootolie geproefd had, waagde
hij, innovatief en creatief als hij is, zich eraan zelf olie proberen te
produceren. Met vallen en opstaan ontwikkelde en verbeterde hij
zijn eigen ambachtelijk productieproces voor beukennootolie, maar
ook van zijn eigen hazel- en walnoten.
Na een heleboel positieve reacties van vrienden en familie, hoorde hij in 2010 dat Wouter Keersmaekers (chef
De Schone van Boskoop) ambassadeur was van de "Week van de Smaak". De perfecte aanleiding om de top
kok zijn mening te vragen. ‘Fantastisch’ was zijn reactie, en onmiddellijk plaatste hij een eerste bestelling, en
stuurde Gino na enkele leveringen naar Kobe Desramaults (ex -Indewulf). Een week later werd hij
gecontacteerd door Michael Vrijmoed (toen souschef Hof van Cleve) om zijn olie eens te komen presenteren…
de start van Migino, van een uit de hand gelopen hobby en van een mooi verhaal van ambachtelijke
topproducten die exclusief geproduceerd werden voor +/- 25 Belgische toprestaurants.
In 2014 besloot zijn zoon Peter zijn carrière over een andere boeg te gooien toen hij besloot de uitdaging aan
te gaan en te trachten Migino uit te bouwen tot een volwaardige business activiteit maar waarbij vakmanschap
en kwaliteit op de eerste plaats komen en met andere waarden en normen dan de hedendaagse
voedingsindustrie de dag van vandaag.
Het is eenvoudig er veel over te schrijven maar de enige manier om dit werkelijk te ontdekken, is proeven!
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KAREN DEPOORTER
Confituurproducent
Callas Confitures
Driemasterstraat 74, 9000 Gent
www.callasconfiture.com

Met Callas Confiture maak ik ambachtelijke, haute confituren. Al van
kleinsaf aan heb ik nooit anders gekend dan ambachtelijke producten.
Mijn moeder maakte haar eigen paté, haar eigen confituren en
kweekte zelf haar eigen kippen die we dan ook zelf slachtten. Daarom
is het enige doel voor mij dan ook om producten van topkwaliteit te
brengen.
Zelf heb ik eerst een carrière gehad als communicatiemanager. Het is
uit passie voor het culinaire en goede ingrediënten dat ik zelf confituur
ben beginnen maken. In mijn B&B was ik op zoek naar producten voor
mijn ontbijt. Ik vond de confituren van in de winkels te kunstmatig
smaken en ging zelf aan de slag met een oogst aardbeien uit mijn
eigen volkstuin.
Ondertussen bestaat Callas Confiture al 5 jaar en staan we gekend
voor onze haute confituren met speciale smaakcreaties. Deze zijn
gemaakt met veel liefde voor het product en met ingrediënten van
topkwaliteit, wat ervoor zegt dat zonder bewaarmiddelen en beperkte
toevoeging van suiker de intense fruitsmaak en de smeuïge textuur
van het product naar boven komt. Daarnaast zetten we in op duurzame productie door te werken volgens
seizoenen en met lokale leveranciers en werknemers.
Een zeer grote erkenning was dan ook de prijs van Duurzame onderneemster van Gent. Dit toont aan hoe hoog
kwaliteit en duurzaamheid in ons vaandel staat.
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HUGUES DERZELLE
Producteur van rundvlees
Elevage de la Petite Suisse
Rue Joaris 32, 6463 Lompret
www.elevagedelapetitesuisse.be

Als kind had ik het geluk op te groeien op de boerderij van mijn ouders.
En, net als Obelix, viel ik heel vaak in het stro met de kalveren en de
koeien. Zo groeide dag na dag, jaar na jaar, mijn passie voor koeien.
Ik had ook het genoegen door de bossen en velden van mijn mooie
geboortedorp, Lompret, te mogen rennen. Door de karakteristieke
eigenheid en het hoog biologisch potentieel van het dorp werd ik mij
bewust van zijn schoonheid maar ook van zijn kwetsbaarheid.
Ik studeerde voor landbouwkundig ingenieur, aan de faculteit van Gembloux. Ik werkte daarna aan de uitbouw
van een landbouwcoöperatie.
Maar de passies uit mijn kindertijd, de koeien en mijn dorp, lieten mij nooit los. En op een dag kreeg ik de
gelegenheid om een deel van de familieboerderij over te nemen.
Mijn eigen project kon nu beginnen.
Vanaf het begin maakte ik de keuze om mooie koeien van verschillende rassen te houden, zoals Aubrac, Salers,
Bazadaise, en Angus koeien... Die boden mij ook de mogelijkheid om een rundvleesproductie te ontwikkelen
die innovatief was in termen van gevarieerde smaken het hele jaar door. Al dat lekker vlees bied ik rechtstreeks
aan de consument aan via combopakketten.
Ik heb ook besloten om een milieubewuste kweker te zijn en ik hou mij bezig met acties in het hart van
Lompret, mijn dorp, voor de restauratie van percelen met een hoog biologisch potentieel.
Sinds kort ben ik bijzondere aandacht beginnen besteden aan de bescherming van uitstervende rassen zoals de
West-Vlaamse Rode, de Lakenvelder en de Witblauwe uit de regio tussen Samber en Maas.
Tot slot was 2017 voor mij het jaar van de lancering van een innovatieve smaak, het vlees van Montbéliardes
vaarzen die Sarabier in hun rantsoen krijgen.
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LOIC HONORÉ
Leerlooier
Radermecker SCRL
Chaussée de Lille 59, 7784 Comines-Warneton
www.radermecker.com

Als jong afgestudeerd algemeen ingenieur nam Loïc Honoré met zijn partner
Nicolas Quintin de zaak over. Na een eerste ervaring bij grote bedrijven in
het buitenland ging hij in de loop der jaren, ontmoeting na ontmoeting, het
belang van hoogwaardige kwaliteit inzien. Meer bepaald het feit dat die
enkel in haar mooiste aspecten tot uiting kan komen doorheen de emotie
en onberispelijke afwerking van de vakman. De Radermecker looierij was
liefde op het eerste gezicht en Loïc en Nicolas waarderen dan ook dagelijks
de know-how van haar ambachtslieden.
RADERMECKER is een leerlooierij die in 1870 werd opgericht. Oorspronkelijk
was het een looierij die gespecialiseerd was in technisch en robuust leer
voor industrieel gebruik, maar in de loop der decennia ging het bedrijf zich
specialiseren in leer voor de paardensport, lederwaren, de antieke auto en
meubels. Als één van haar karakteristieke kenmerken heeft RADERMECKER
haar know-how inzake het looien met plantenextracten behouden en
verbeterd. De huiden zijn afkomstig van Europese stieren of ossen die
specifiek voor hun huid geselecteerd zijn.
Het leer van RADERMECKER wordt geproduceerd in dezelfde geest die onze vakmensen al bijna 150 jaar drijft:
respect voor de Authenticiteit, Robuustheid en Natuurlijkheid van het leer.
RADERMECKER heeft ook een eigen confectieatelier. Gesterkt door onzer ervaring met het realiseren van
stukken voor de industrie en ons vermogen om te werken met dik, stevig leer, is ons atelier bagageartikelen
beginnen produceren, voor professionals en zelfstandigen. Door de groeiende vraag, is het bedrijf van plan
deze producten ook aan particulieren te gaan aanbieden.
RADERMECKER werkt enkel met volnerf leer, en de ervaring van onze vakmensen stelt hen in staat om de
natuurlijke ruwheid van de huid te valoriseren om leer van de beste kwaliteit te produceren voor hun klanten.
Omdat elk leer anders is, is het de eigenheid van de ambachtslieden, gecombineerd met een afzonderlijke
bewerking van de huiden, die elke huid met haar eigen kenmerken naar de hoogste kwaliteit kan brengen.
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EUPHRASIE M’BAMBA
Chocolatier
Sigoji
Rue du Commerce 123, 5590 Ciney
www.sigoji.be

Het kleine meisje en de boon.
Door de spleet in de muur kijkt het meisje naar haar opa die de bonen
openspreidt. Hij streelt ze, sorteert ze en kauwt erop om er nibs van te
maken waarvan de smaak nog lang in zijn mond zal nazinderen. De
boon, net alse en verliefde vrouw, neemt dan de zon in ontvangst en
laat zich bruinen.
In de verte naderen de ‘alleseter’ varkens met hun snuiten. Het kleine
meisje komt uit haar schuilplaats en jaagt ze weg. De boon kan
ongestoord blijven drogen. Over een paar weken zal opa een paar
zakken op zijn fiets laden en naar de markt gaan. Hij zal zonder
terugkeren.
Ze zal vragen "Maar waar is het ‘Cačak’?”, en hij zal zeggen: “ver weg van ons, zodat we goed vlees kunnen
hebben''. En steevast zal het meisje antwoorden: “Maar ik hou niet van vlees.”
Vandaag is het kleine meisje een vrouw geworden, en ze is herenigd
Ze weet nu waar de boon verdween: naar het land waar de boon chocolade wordt.

met

haar

boon.

Ik ben Euphrasie M’Bamba en dit is mijn verhaal. Na een MA in vertaling Engels/Duits/Nederlands en werk bij
verschillende organisaties, besliste ik terug te keren naar mijn roots, en voor mijn passie, chocolade, te gaan
leven. Dankzij een Cefor opleiding en training bij Callebaut leerde ik het hele proces, van grondstof tot
verwerking. In november 2014 richtte ik Sigoji op, een samentrekking van Siméo Ugo (mijn snippets) en goji
bessen (mijn energie-ingrediënt). Ons doel is om unieke chocolade te creëren die de cultuur van de Belgische
verwerking combineert met de kwaliteit van de grondstoffen van mijn geboorteland.
Mijn ambitie is om gezond plezier te verschaffen.
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KLAAS & MARTIJN REMMEN
Metaal- en houtbewerkers, retauratoren/conservatoren
Remmen bvba
Adolf Greinerstraat 12, 2660 Hoboken
www.atelierremmen.be

Wij werden als tweeling geboren op 29 juli 1988. Al van
jongs af aan zijn we gefascineerd door geschiedenis,
techniek, wetenschap en curiositeiten. We verzamelden
stenen en mineralen, herstelden oude brommers en
maakten opmerkelijke creaties. Onze fascinatie voor
materialen en eigenaardigheden vormt het uitgangspunt
voor ons ondernemerschap.
Tijdens zijn middelbare school werd Klaas gebeten door
de technieken van metaalbewerking terwijl Martijn
opleiding
meubelmaker
ging
volgen
in
het
avondonderwijs. We leerden veel en besloten onze
passie te concretiseren. We kozen allebei voor de opleiding Conservatie en Restauratie te Antwerpen, Martijn
met een specialisatie in hout, Klaas in metalen. Tijdens onze studentenjaren kregen we inzicht in
materialenleer, kunstgeschiedenis en wetenschappelijke onderzoekstechnieken, ervaring die we dagelijks
toepassen in onze niche-branche.
Naast het volgen van avondopleidingen lassen, smeden en andere metaalbewerkingstechnieken beet Klaas zich
vast in een immer durende studie naar ‘Wootz’ en andere historische metalen. Martijn volgde bijkomend de
masteropleiding ‘Monumenten- en Landschapzorg’ aan de Universiteit Antwerpen en een uitwisseling aan de
‘Università degli studi di Genova’.
We studeerden beiden af met onderscheiding en enorm veel zin om zelfstandig aan de slag te gaan. We
huurden samen een kleine werkplaats in bedrijvencentrum ‘de Wolkammerij’ in Hoboken. Na drie jaar (in
2016), sloegen we de handen in elkaar en lanceerden we ons gezamenlijk bedrijf onder de naam REMMEN. We
werden lid van de beroepsvereniging voor conservators-restaurateurs van kunstvoorwerpen APROA-BRK en
erkend als ambachtelijk bedrijf door FOD economie.
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HUGO VALCKE
Luthier
Nieuwstraat 14a, 8581 Waarmaarde
www.hugovalcke.be

In het kleine dorp waar ik als kind opgroeide, kreeg ik wat triplex-hout
van de schrijnwerker met de strenge boodschap : niet verspillen. Afval
bestond toen immers niet. Ik zaagde, timmerde en lijmde naarstig
kleine huisjes ineen in mama’s keuken en living. Rond mijn 15e kreeg
ik een eerste gitaar, weliswaar een onding vol gebreken, maar het was
een goede start. Knutselen en muziek werden passie en beide
werelden ontmoetten elkaar in het herstellen en bouwen van
muziekinstrumenten, eerst als hobby en wat later als beroep vanuit
een gedreven interesse voor handwerk en instrumenten. Ik ontmoette
veel talentvolle ambachtsmensen uit allerlei domeinen die mij als
mentor op weg hielpen.
Rond 1900 werden prachtige instrumenten gebouwd en deze werden
mijn grote voorbeeld en inspiratie. Met de liefde voor hout en eerlijke
materialen, traditionele technieken en esthetische vormgeving als
leidraad worden in mijn atelier gitaren, mandolines en banjo’s
gebouwd en hersteld in nauw overleg met de opdrachtgever. Elk
instrument draagt daarom een persoonlijk en uniek karakter.
Aanvullende moderne technieken - wat een boeiende tijd voor
creatieve mensen ! - verruimden de mogelijkheden in het atelier en hieruit ontstond een reeks unieke
modelbouw-ontwerpen, gemaakt met diverse materialen en telkens gebaseerd op authentieke Belgische
voorbeelden zoals huisjes, boerderijen en dorpen en kleine personages… net zoals vroeger in moeders keuken.
In je ambacht en je dagelijkse bezigheid, jezelf terugvinden, het is af en toe, bijna de hemel op aarde.
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ESTHER VAN SCHUYLENBERGH
Textielontwerper, wever
Meulesteedsesteenweg 396, 9000 Gent
www.esthervanschuylenbergh.be

Esther Van Schuylenbergh leerde de basis van het
handweven tijdens haar opleiding Textielontwerp aan de
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent. Na een
stage bij Hélène Dashorst in Amsterdam, en enkele jaren
zelfstudie startte ze haar eigen ontwerpstudio in Gent, waar
ze op een ambachtelijke manier interieurtextiel ontwerpt
aan het handweefgetouw.
In haar atelier onderzoekt ze de mogelijkheden van draad en
binding, om zo tot nieuwe structuren en experimenten te
komen die achteraf in grotere oplage geproduceerd en
toegepast kunnen worden. Enerzijds worden er weefstalen ontwikkeld voor de industrie, anderzijds biedt het
weefgetouw de mogelijkheid om exclusieve stoffen te weven op maat van de klant.
“De traagheid van handweven zet aan tot reflectie, het geeft mij ruimte om te observeren en te ontdekken. Op
die manier kom ik tot doordachte en vernieuwende ontwerpen”. Haar werk voor de industrie maakt dat ze kan
leven van haar ambacht. Esther is er van overtuigd dat ze een meerwaarde kan bieden aan de industrie met
haar ambachtelijke werkmethode. Door rechtstreeks in contact te staan met het materiaal krijgt ze inzicht in
complexe bindingen en patronen. Ze tast de grenzen af van wat mogelijk en onmogelijk is op het getouw, zowel
manueel als industrieel.
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J. Partners
Met de steun van de Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s Willy Borsus.

K. Contact en inlichtingen
Ambacht in de Kijker
Roos Kinnaer – 0494/351791
info@ambachtindekijker.com
www.ambachtindekijker.com
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