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Samenvatting 
 

Door de slechte financieel-economische positie waarin veel visserijondernemers in de platvis-

sector zich bevinden is voor de Kenniskring Slim Ondernemen onderzocht of het zin heeft om 

een samenwerkingsverband aan te gaan met de bedoeling om kostenverlagend te gaan werken. 

Ook is onderzocht waarom de Katwijkse Visserij Combinatie is opgericht en waarom deze uit-

eindelijk is ontbonden. 

De Katwijkse Visserij Combinatie is opgericht door drie visserijondernemers die elk twee sche-

pen hadden. De bedoeling was om zo samen sterker te staan en nieuwbouw te kunnen realise-

ren. Het ontbreken van de noodzaak, kleine verschillen in inzichten en het ontbreken van volle-

dig commitment waren de oorzaken van het beëindigen van deze samenwerking.  

Onderzoeker Bert Smit van het LEI in Lelystad ziet voordelen door samenwerking op drie ni-

veaus: persoonlijk, financieel en strategisch. De meeste samenwerkingsverbanden in de land-

bouw ontstaan niet uit noodzaak maar komen geleidelijk tot stand. Nadelen zijn volgens hem het 

verlies van zeggenschap, afhankelijkheid en gebondenheid aan afspraken, maar niet samenwer-

ken heeft ook nadelen. 

Novifarm is een samenwerkingsverband bestaande uit vier ondernemingen. De deelnemers zijn 

enthousiast over de samenwerking. Dik Kruijthoff ziet het bedrijf in deze vorm lang voortbe-

staan. De samenwerking was noodzakelijk om innovaties door te voeren die allerlei besparing in 

tijd en geld opleverden. De  samenwerking heeft ook de marktpositie van de ondernemers ver-

sterkt zowel naar afnemers als leveranciers. 

De Sjalon bestaat niet meer als samenwerkingsverband, maar toch is Arnold van Woerkom vast-

beraden om weer te gaan samenwerken. Hij doet dit al zolang hij agrariër is en ziet er toch voor-

al de voordelen van in. Ook hij ziet samenwerking als de manier om innovaties te verwezenlij-

ken. Het uitblijven van successen kan spanningen binnen de samenwerking veroorzaken die 

uiteindelijk het einde kunnen betekenen. Hij denkt dat het nodig is om als samenwerker eerst 

goed na te gaan wat men ervan verwacht en de visie met de partners af te stemmen. 

De cijfers laten zien dat samenwerking wel degelijk zin heeft. Toch zullen er bij de scenario’s met 

gestegen brandstofprijzen waarschijnlijk pijnlijke beslissingen genomen moeten worden. Sa-

menwerken zonder innovaties door te voeren lijkt op basis van deze cijfers zinloos. In het geval 

van de Sumwing zal er in ieder geval een schip afgestoten moeten worden, hoewel twee veiliger 

lijkt bij nog verder stijgende brandstofprijzen. De berekeningen laten verder zien dat in het geval 

van de samenwerking en toepassing van de Pulswing er geen schepen hoeven worden afgesto-

ten met de gestegen brandstofprijzen. Sommige schepen zouden het zelfs zelfstandig kunnen 

redden volgens de cijfers, maar het is de vraag of zij zonder samenwerking in staat zijn de inves-

tering te kunnen doen. 

  


