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OPBOUW REGISTRATIETEKST 

AMBACHT, VAKMANSCHAP EN TECHNIEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KERN : WAT (& HOE) 
Eerste deel van de tekst 

 

○ Wat houdt jouw ambacht/vakmanschap/techniek in? 

○ Wat doe je?  

○ Hoe doe je het? 

○ Wat gebeurt er precies? 

 
 

EVENTUEEL : WIE | HOE (Borging) 
WIE  

o Geen reclame!! Maar je kan de uitvoerder, 
erfgoedgemeenschap, jouw specifieke manier van 
werken … in de verf zetten en/of vertellen wat je 
drijfveer is en/of hoe je het leerde.  

BORGEN  

o Je kan kort schrijven over wat je doet / wat er gedaan 
wordt om het erfgoed door te geven.  
 
 

LET OP : 
o Het gaat om levende praktijken 

o Schrijf voor wie niets over de praktijk afweet  

o Lezers leren graag iets bij  

o Maak tijdloze teksten 

o Vermijd teveel ‘Van vader op zoon’, ‘authentiek’, 
‘eeuwenoud’, ‘ambachtelijk’ en ‘uniek’  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

INSPIRATIEVRAGEN 

AMBACHT, VAKMANSCHAP EN TECHNIEK 
 
 
 

Het is zeker niet de bedoeling om steeds op elk van deze vragen een antwoord te geven. 
Ze dienen ter inspiratie. 

 

 
Basis : 

o Hoe doe je het?   

o Hoe gaat het ambacht in zijn werk? 

o Welk zijn de stappen in het proces die doorlopen worden? 

o Welke verschillende technieken of manieren van werken bestaan er? 
Welke technieken gebruik je zelf? Waarom? 

o Wat heb je erbij nodig? Welk materiaal/welke instrumenten of 
gereedschap heb je nodig? Heb je bepaalde kledij nodig? 

o Kan je het alleen? Heb je hulp nodig? 
  

 

Extra inspiratie : 

o Wie oefent het ambacht, techniek of vakmanschap uit? 

o Wie is er mee bezig? Wie is er (ook) bij betrokken?  

o In welke hoedanigheid oefent deze persoon/oefen jij dit ambacht 
uit? (Als individu of in groep? In familieverband? In een bedrijf? Als 
ondernemer? Als zelfstandige? In een vereniging? Als hobby?) 

o Waarom doen mensen/doe jij deze praktijk (graag)? 

o Waar oefen je de praktijk uit? 

o Zijn er ateliervereisten? Zoals afzuiging, lichtinval,…? 

o Waar komt deze praktijk vandaan (historisch, geografisch)? 

o Hoe evolueert ze? (Indien van elders afkomstig: hoe evolueert ze in 
Vlaanderen/Brussel?) 

o Hoe schat je de toekomst in? 

o Voegt deze praktijk een meerwaarde toe aan de samenleving? 
Welke? (Welk is de maatschappelijke betekenis van deze praktijk?) 

o Hoe/waar wordt ze overgedragen/aangeleerd?  

o Hoe leerde men (je) de praktijk (en hoe geeft men/geef jij deze 
door)?  

o Is er een proces van voorbereiding of nazorg?  

o Heeft evolutie in de regelgeving of in maatschappelijke normen en 
waarden invloed op het uitoefenen van de praktijk? Denk 
bijvoorbeeld aan de milieuwetgeving of de aandacht voor 
duurzaamheid. 

 

 

 



 

 

 

HOE KIES JE EEN TITEL ? 

AMBACHT, VAKMANSCHAP EN TECHNIEK 
 

 

 

 

 

 

 

CENTRAAL : 

o WAT, niet wie 

o Een werkwoord, niet het product, noch de maker 

>> niet metaal, wel metaal bewerken 

>> niet juweel, wel zilveren juwelen maken 

o Vermijd zoveel mogelijk merk-, product- en persoonsnamen, tenzij 
echt relevant 

 

 

 

 

Staat de praktijk er al op : 

o Varieer door locatie toe te voegen 

>> ‘Van het gras tot het glas: over boter en karnemelk maken in de    
Vlaamse Polders’ 

>> ‘De garnaalvisserij te paard in Oostduinkerke’ 

>> ‘garnaalpellen/vissen aan de kust’. 

  
 

 


