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Op 18 september 2018 heeft het jaarlijkse, verdiepende, Ambacht in Beeld symposium 
plaatsgevonden. Thema van het symposium was 'Meesterschap binnen de Ambachten.' 
Het doel van het symposium was aanbevelingen voor beleid te formuleren, die de status 
van meesterschap binnen de ambachten vergroten. Er waren ruim dertig personen 
aanwezig (zie bijlage 1). 
 
 
Wij achten het als initiatiefnemers van dit symposium van belang de status van 
meesterschap binnen de ambachten te vergroten, omdat: 

- Dit een positief effect zal hebben op de algehele zichtbaarheid van ambachtslieden. 
Zeker in een tijd waarin ambachtelijke werkplaatsen in steden worden verdrongen 
door Nutella- en ijswinkels is dit noodzakelijk. 

- Consumenten bewuster zullen zijn van de kwaliteit en waarde van ambachtelijke 
producten en beter begrijpen waarom hier een hoger prijskaartje aan hangt dan 
aan industrieel vervaardigde producten. 

- De erkenning van meesterschap een stimulans zal zijn voor het behoud en 
doorgeven van ambachtelijke kennis. Dit is belangrijk omdat ambachten een 
belangrijk onderdeel zijn van ons immateriële culturele erfgoed, inmiddels ook 
onderschreven door Unesco.  

 
  

Symposium 2018: 
Meesterschap binnen  
de Ambachten 
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Wendy van Wilgenburg, initiatiefnemer van het symposium en directeur van het Ambacht 
in Beeld Festival, blikte aan het begin van de avond terug op het symposium in 2017, waar 
meesterschap binnen de ambachten tevens het onderwerp was. Dit symposium was zeer 
informatief, maar resulteerde nog niet tot concrete aanbevelingen voor beleid. Hieronder 
een aantal belangrijke inzichten uit de presentaties van drie sprekers die voor het 
symposium van 2018 bijzonder relevant waren (zie bijlage 2 voor een uitgebreider verslag 
van deze presentaties). 
 
 
Pieter van Rooij 
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) 
Het KIEN inventariseert immaterieel erfgoed in Nederland, met als platform de Inventaris 
Immaterieel Erfgoed Nederland. 

• Dit is een bottum-up proces, ambachtslieden maken zelf een plan om hun kennis 
te borgen voor de toekomst. Het gaat hierbij niet om de persoon maar om het 
ambacht en de gemeenschap. 

Het KIEN maakt bewust geen gebruik van de term meester, omdat zij vinden dat zij niet 
de kennis en vaardigheden bezitten om dit te bepalen. Daarnaast willen zij niemand 
buitensluiten van de inventaris, bij de Inventaris staat het borgen, doorgeven van de 
kennis en kunde centraal. 
 
 
Joeri Januarius 
Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed (ETWIE) 

• In België kan een ambachtspersoon op basis van criteria een titel toegekend krijgen 
van de federale Belgische overheid. Met deze titel wordt zijn of haar 
ambacht/meesterschap officieel erkend. Dit 'Erkend Ambacht' keurmerk is een 
initiatief van en wordt uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Economie.  

• Het doel van de wettelijke erkenning is meer zichtbaarheid creëren voor 
ambachtslieden in de Belgische samenleving en belastingverlaging voor 
ambachtelijk gemaakte produceten te bewerkstelligen (van 21% naar 6%). 

• De aanvragen van ambachtslieden voor wettelijke erkenning worden door een 
commissie beoordeeld. Er wordt hierbij gekeken naar 1) authenticiteit van het 
ambacht; 2) handwerk; 3) het belang van kennis, traditie en het daadwerkelijk 
creëren van producten en innovatie. 

Terugblik  
Symposium 2017 
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• Problemen waar de commissie nog tegenaan loopt, zijn het duidelijk definiëren en 
wettelijk vastleggen van de beoordelingscriteria en het feit dat de beoordeling thans 
uitsluitend op papier plaatsvindt.  

 
 
Francesca Cominelli 
Institut de Recherche et d'Études Supérieres du Tourisme (IREST)  

• In Frankrijk bestaat sinds 1994 de prestigieuze titel Maître d’art, een initiatief van 
het Franse ministerie van Cultuur. 

• Er moet aan de volgende criteria worden voldaan om voor deze titel in aanmerking 
te komen: 
o De ambachtspersoon moet actief, professioneel en minstens al 15 jaar het 

ambacht beoefenen. 
o De focus ligt niet zozeer op een hoogstaand product, maar op de kennis en 

vaardigheden die alleen geleerd kunnen worden bij de ambachtspersoon in 
kwestie.  

o Vakgenoten onderkennen de expertise van deze ambachtspersoon en zien 
hem/haar als een autoriteit/meester in het vak.  

o De ambachtspersoon zoekt de grenzen op van het vakgebied en is continu bezig 
zijn vaardigheden te verbeteren en te innoveren.  

o De ambachtspersoon moet kennis delen en overdragen aan een nieuwe 
generatie. 

• Doel van het uitgeven van de titel is het doorgeven van kennis en vaardigheden. 
Een Maître d’art is verplicht het ambacht in een periode van drie jaar door te geven 
en krijgt hiervoor €16.000 per jaar voor een leerling. 
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Voor het symposium van 2018 waren vijf thema’s gedestilleerd, waar een aantal dilemma’s 
aanhangen: Definitie van ambacht; Kennisoverdracht; Kwaliteit; Keurmerk; 
Economische aspecten. Deze thema’s werden tijdens de avond in break-out sessie 
uitgewerkt – om te komen tot aanbevelingen voor beleid. 
 
 
Thema Definitie van ambacht 
Wat is een ambachtspersoon? Wanneer kun je jezelf zo noemen? 

Lastig te definiëren volgens de werkgroep. Belangrijke aspecten: handwerk, 
materiaalkennis en kwaliteit, geworteld in traditie. Belangrijk is een onderscheid te maken 
tussen een vakman en een ambachtspersoon. Een ambachtsman vervaardigt unieke 
kwaliteitsproducten waar de hand van de meester in zichtbaar is.  
 
De definitie die in België wordt gehanteerd:  
 
"De ambachtsman of de ambachtsonderneming, in de zin van deze wet, is een natuurlijk 
persoon of een rechtspersoon 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, op een authentiek karakter, en die een zekere 
kennis ontwikkelen gericht op kwaliteit, traditie, creatie of innovatie.”1 
 
Nagekomen email van Carianne van Dorst van het Openluchtmuseum Arnhem met een 
definitie van ambachten zoals zij deze samenstelde: 
 
“Ambachten zijn technieken en vaardigheden om producten of creaties vakkundig met de 
hand te maken of waarbij veel handwerk noodzakelijk is. Ambachten zijn een 
economische activiteit, voornamelijk in de praktijk geleerd van meester op leerling; 
waarbij vaardigheid van groot belang is. Een opleiding en voortdurende oefening zijn een 
voorwaarde om een ambacht in de vingers te krijgen en te houden. Kernbegrippen die 
het begrip ambacht krachtig samenvatten zijn: hoofd, handen en hart. Een ambachtsman 
heeft niet alleen veel cognitieve kennis van zijn vak, hij heeft het werk letterlijk in de 
vingers (embodied/tacit knowledge), en heeft een drang naar het leveren van goed 
werk: beroepseer, passie! 

                                                        
1 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2014/03/19/2014018119/justel 

Thema’s en resultaten  
break-out sessies 
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De lichamelijke component van ambachtelijk werk is essentieel en onderscheidt 
ambachten van de veel bredere term vakmanschap (het goed uitoefenen van een 
beroep).” 2  
 
 
Thema Kennisoverdracht 
Meesters bezitten unieke kennis, lijfelijke kennis, kennis over machines en 
gereedschappen en grondstoffen - in jaren al doende opgedaan. Hoe draag je dit over, 
wil je dit overdragen en onder welke voorwaarden?  

Als je meester bent, moet je je kennis overdragen. Het is van belang dat er een formeel 
of informeel meester/leerling systeem komt. Daarnaast is het belangrijk dat er goede 
begeleiding is voor meesters, zodat ook meesters die niet goed zijn in kennis overdragen 
kunnen leren hoe ze dit het beste kunnen doen.  
 
Kennisoverdracht vindt een-op-een plaats in combinatie met gebruikmaking van andere 
bronnen van kennis, zoals boeken en video tutorials. Echte kennisoverdracht vindt niet 
enkel plaats via een handleiding, maar vooral als je daadwerkelijk naast de meester staat. 
 
In België is er recentelijk iets nieuws gestart: meesters en leerlingen komen samen een 
partnerschap aanvragen voor die vakgebieden die in het regulier onderwijs niet meer aan 
bod komen. Hier staat een financiële stimulans tegenover. Dit zijn beurzen van €38.000 
die verspreid over twee jaar kunnen worden aangevraagd. 
  
Het is van belang dat er geld beschikbaar wordt gesteld voor het documenteren en 
vastleggen van ambachtelijke kennis voor de toekomst. Voor het borgen van immaterieel 
erfgoed moet er ook aandacht zijn voor het doorgeven en behouden van kennis van niet-
rendabele ambachten. 
 
 
Thema Kwaliteit 
Wie beoordeelt de kwaliteit van werk en product en aan de hand van welke criteria? 
Als je kwaliteitsstandaarden maakt, kan dit innovatie blokkeren. Hebben anderen 
genoeg kennis om jouw product te beoordelen? 

Belangrijke kenmerken van kwaliteit: materiaalkennis, beheersing van de techniek van het 
proces en dat de hand van de maker terug te zien is in het product (in tegenstelling tot 
industrieel vervaardigde producten).  
 
Vakbroeders zouden moeten bepalen wat de kwaliteit is, maar het dilemma is concurrentie. 
Een mogelijkheid is dat een groep vakgenoten (wellicht op internationaal niveau bij een 
tekort op nationaal niveau) een aantal criteria opstelt met betrekking tot materiaalkennis 
en techniek, op basis waarvan bepaald kan worden of iets kwaliteit heeft of niet. 
Bijvoorbeeld in de vorm van een meesterproef voor als je jezelf meester wilt gaan noemen.  
 
Er is een European Qualifications Framework3, dat als referentie gebruikt kan worden voor 
kwaliteitscriteria binnen ambachten. In het EQF zijn voor verschillende vakgebieden 

                                                        
2 Richard Sennet, The Craftsman (2009); Albert van der Zeijden, ‘…’ immaterieel 
erfgoed 2(2013)1; SER, Handmade in Holland. Vakmanschap en ondernemerschap in de 
ambachtseconomie (2013), 13; Ellen Vandenbulcke, Een inspiratieboek, Een toekomst 
voor ambachten (2014) 
3 http://www.cedefop.europa.eu/nl/events-and-projects/projects/european-
qualifications-framework-eqf 
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kwalificaties opgesteld waar je aan moet voldoen. Dit kan nationaal worden opgesteld maar 
opgeschaald worden naar Europees niveau. 
 
Duurzaamheid zou een belangrijk criterium moeten zijn. Materialen hebben vaak al een 
kwaliteits- of duurzaamheidskeurmerk.  
 
Belangrijk is ook het opvoeden van de consument – dat de klant kwaliteit gaat herkennen 
en snapt waarom het meerwaarde heeft een product bij een ambachtelijke meester te 
kopen in plaats van een industrieel vervaardigd product uit China. Lokale productie en 
eerlijke arbeid, dat is belangrijk om te communiceren. Bewustwording van de kwaliteiten 
is het belangrijkst en de meester kan hier een boegbeeld in zijn. Als meesters het proces 
van maken delen, raken mensen bekend met die producten en meer geneigd ze te kopen.  
 
Grote producenten hebben grote marketingbudgetten, ambachtslieden niet. In Finland 
worden er tijdens reclameblokken per commerciële reclameboodschap een reclame van 
een ambachtsbedrijf (gratis) uitgezonden, betaald uit commerciële reclameopbrengsten.  
 
 
Thema Keurmerk 
Keurmerk voor meesters, of ook Erkend Ambacht zoals in België? Is een keurmerk wenselijk en 
hoe organiseer je de toetsing? Andere motieven kunnen meespelen, zoals 
concurrentie/vetes/in- en uitsluiting.  

Een keurmerk is erkenning voor de investering en de kwaliteit, belangrijk voor de 
ontwikkeling van het ambacht. Kwaliteit wordt zo herkenbaar voor het publiek/de klant. 
Ook belangrijk voor de toekomst, voor de overdracht van kennis. Ook voor leerlingen is 
het fijn in de leer te zijn bij iemand die een keurmerk heeft.  
 
Hoe te organiseren: bottom-up of top-down? Toekenning van een keurmerk is primair 
persoonsgebonden, het keurmerk hoort bij een mens met zijn/haar kwaliteiten en de 
producten die hij/zij maakt. Een keurmerk zou idealiter door de branche gedragen en 
erkend moeten worden, voor zover er brancheverenigingen zijn voor het ambacht. 
Erkenning van meesterschap via vakgenoten. Idealiter werkt de overheid faciliterend. De 
overheid is belangrijk voor keurmerken met betrekking tot veiligheid/voedsel etc. Vanuit 
expertise en branches kan er invulling aan gegeven worden. Het is goed om te kijken naar 
België voor de overheidsinitiatieven daar op dit gebied. 
 
Een mogelijkheid voor een keurmerk voor studenten is dat bedrijven of meesters op 
persoonlijke titel producten van studenten en leerlingen uitkiezen en ze als "goed" 
bestempelen. 
 
Er zijn al heel veel keurmerken, het moet geen trucje worden. Het is van groot belang dat 
het nieuwe keurmerk goed wordt geïntroduceerd en gepromoot in verband met de 
wildgroei aan keurmerken die er nu al bestaan. Een goed voorbeeld is Amsterdam Made. 
Aan dit keurmerk hangen een aantal waardes die door Amsterdam Made worden 
uitgedragen. De consument weet hierbij waar hij/zij aan toe is. 
 
 
Thema Economische aspecten  
Economische aspecten van ambachtelijke producten, afzetmarkten en kennisoverdracht. Wat 
is het economisch nut van ambachtelijk meesterschap?  
 
Ambachtelijk meesterschap is een ijkpunt in het economisch bestel. Dit is de top, de 
hoogste kwaliteit.  
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Er is een high end markt, mensen met een grote beurs kunnen producten van meesters 
kopen. Deze producten zijn duur omdat de factor arbeid steeds duurder wordt. Door voor 
producten van meesters te kiezen, ga je massaproductie en de daaraan gekoppelde 
wanstanden tegen. Je biedt de consument een duurzaam alternatief.  
 
De meester als meedenkende maker die de klanten het vertrouwen geeft dat ze iets krijgen 
waar ze tevreden over zijn. Een keurmerk is een simpel economisch mechanisme. Een 
label voor producten gemaakt door ambachtelijk meesterschap, bijvoorbeeld “meesterlijk 
gemaakt”, is hierbij van groot belang.  
 
Lowtech en midtech innovatie binnen ambachten is de aanjager voor hightech innovatie. 
De kennis van ambachtslieden is van onschatbare waarde voor aanverwante makers 
binnen de creatieve industrie. Denk aan designers, modeontwerpers en restauratoren. 
Door deze samenwerkingen ontstaat innovatie. Overheden zijn toegespitst op het 
ontwikkelen van de kenniseconomie, maar moeten ook oog hebben voor deze kennis, als 
onderdeel van de economie. Het is derhalve belangrijk samenwerking te stimuleren tussen 
bedrijven, opleidingen en meesters.  
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Aanbevelingen voor beleid 

- Geld beschikbaar om kennisoverdracht te bewerkstelligen, in de vorm van 
meester/leerling beurzen. 

- Keurmerk is gewenst, gefaciliteerd door de overheid, concreet gemaakt in 
samenwerking met brancheverenigingen (waar mogelijk). 

- Om het publiek ‘op te voeden’ is publieke informatievoorziening belangrijk, denk 
aan gratis zendtijd voor ambachtslieden, programma’s op publieke media en 
lespakketten op scholen. 

- Belangrijk is ook de economische waarde van ambachtelijk meesterschap te 
benadrukken. Lokaal geproduceerd, duurzaam en met een grotendeels lokale 
afzetmarkt, stimuleert het de economie. Bovendien is innovatie voor een belangrijk 
deel afhankelijk van de kennis van meesters.  

 
Ondertekend door: 
 
Wendy van Wilgenburg, directeur Ambacht in Beeld Festival 
Stephan Welie, Hout- en Meubileringscollege 
Joeri Januarius, ETWIE België 
Gert Bullée, Coördinator / Hoofd werkvloer Glasblazerij Nationaal Glas Museum 
Barbara Teulings, leerbewerker, initiatiefnemer van de branchevereniging, lid 
marktsegment SBB.  
Rutger Graas, Maaklab.org  
Stichting Sieraden van Utrecht, Janjaap Luijt 
Rein Tupker, smid en voorzitter NGK 
M. Wijnands, branchemanager NGK 
J. Mostert, smederij Mostert 
L. van Hoorne, smederij gebr. Van Hoorne 
Annemarie de Wildt, conservator Amsterdam Museum 
Carianne van Dorst, Nederlands Openluchtmuseum Arnhem 
Mirna Martina, MM craft & design 
 

Conclusie &  
Aanbevelingen voor beleid 
 


