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Title Bootcamp De Nieuwe Visserij

Europees Visserijfonds - 
investering in duurzame 
visserij



Vissers met lef gezocht! 

Heeft u ideeën over andere, nieuwe manieren voor de 
visserij?  Weet u welke richting u met uw bedrijf op wilt, 
maar lukt het nog niet om concrete stappen te zetten?  Wilt 
u uw bedrijf ontwikkelen op een manier die goed is voor u, 
uw sector, de omgeving en de markt? 
 
Dan bent u op zoek naar uw manier van “De Nieuwe 
Visserij” en zijn wij op zoek naar u! 
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Bootcamp De Nieuwe Visserij 

 Een leertraject  
• voor ondernemers en hun 

partners uit de Visserij 
• die in korte tijd een fikse 

duurzaamheidslag willen 
maken op het eigen bedrijf. 
 

 Een ambitie 
• Verduurzamen op meer dan 

één terrein tegelijk  
 

 Een reisgezelschap 
• 7 vissers gaan op zoek naar 

de juiste vragen en naar 
passende oplossingen. 

 
 

 Intensief! 
• 4 x 2 dagen in een periode 

van 8 weken.  
 



Met duurzaamheids ambitie 
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...200% vooruit 

Ambitie tot ..... 

En-En-En tegelijk: 
• Visser 
• Burger 
• Zee/Milieu 

Van 100%.. 
Naar 175%.. 



“Vissen” in De Nieuwe Visserij 

 Dromen: Vertalen hun duurzaamheidsambitie naar een 
concreet ontwerp voor het eigen bedrijf. 

 Durven: Vertalen dit naar een concreet Business 
Model voor het eigen bedrijf. 

 Doen: Bouwen een netwerk op van mogelijkmakers om 
dit te gaan doen. 

 
Geven praktisch invulling aan “De nieuwe Visserij” voor 
zichzelf en voor de omgeving. 



Ontwerp eigen Duurzaam concept 
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Vertaald naar Business Model Canvas 
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Vertaald duurzaam Business Model 
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16 april 2015 

Title 
Fryske Fisker 

 
Freerk Visserman 

  



Mijn duurzaamheidsambitie (200%) 
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Jacoba’s Avontuur   

 
Jan de Haan 

  



Mijn duurzaamheidsambitie (200%) 
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Sea Health Care Vessel   

 
Job Bout 

  



Mijn duurzaamheidsambitie (200%) 
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Family Fishing Trip Volendam   

Johan Schilder 
  



Mijn duurzaamheidsambitie (200%) 
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Title 

De wereld van Job 
 

Miranda Bout 
  



Mijn duurzaamheidsambitie (200%) 
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Happy Fish Farm 

 
Jan de Boer † 

  



Mijn duurzaamheidsambitie (200%) 
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