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Ambitie van ketensamenwerking is vertrekpunt van kenniskring 

Eind 2015 werd Wageningen Economic Research benaderd door de gemeente Urk met de vraag of 
het mogelijk zou zijn om een groep ondernemers, bestaande uit vissers en verwerkers uit Urk te 
ondersteunen in hun zoektocht naar meer samenwerking in de visketen. De gemeente Urk had 
reeds een aantal inleidende gesprekken gefaciliteerd. Het eerste contact tussen de wethouder 
Geert Post en Wageningen Economic Research was gelegd tijdens de North Sea Conference in  Hull 
in September 20141. Op basis hiervan, en na een inventarisatie van de ambities van een groep van 
zes ondernemers uit Urk, kwam de volgende leervraag naar voren:  

 “Hoe kunnen we aanvoerders en verwerkers beter laten samenwerken in de visketen?”     

Methodologie legt nadruk op vertrouwen en ketenvorming 

Tijdens de introductie bijeenkomst2 gaven de ondernemers aan waar ze aan het einde van het 
traject wilden staan:   

• Meer begrip en meer kennis van elkaar.  
• Na afloop van de kenniskring is er in de groep meer vertrouwen gekweekt 
• We hebben een jaar nodig om elkaar af te tasten  
• In elkaars keuken hebben gekeken  
• De hele keten moet rendabel draaien 
• Begrip tussen handel en aanvoer dat het anders moet. 

We zijn met verschillende perspectieven op de kennisvraag het programma gestart. Deze zijn niet 
tegenstrijdig maar belichten elk een andere benadering om tot veranderingen en samenwerking in 
de keten te komen.  

Tabel 1: Verschillende ambities voor  systeeminnovatie in de praktijk  
Gemeente Ondernemers 

- Werken aan voorkomen van nieuwe 
confrontatie tussen handelaren/verwerkers en 
vissers 

- Opheffen wederzijds wantrouwen 
handelaren/verwerkers en vissers 

- Komen tot innovatief ondernemen / behoud 
familiebedrijven 

- Meer begrip en meer kennis van elkaar.  
- Na afloop van de kenniskring is er in de groep 

meer vertrouwen gekweekt 
- In elkaars keuken hebben gekeken 
- De hele keten moet rendabel draaien 
- Begrip tussen handel en aanvoer dat het 

anders moet. 
Wageningen Economic Research 

Inhoudelijk-technische benadering) Olga: procesmatige benadering: gevolgde 
programma kenniskring 

- Hoe meer vertrouwen krijgen tussen partijen 
die handel met elkaar bedrijven? 

- Hoe tot meer prijsstabilisatie komen waarbij 
wereldmarktprijs bepalend is? Welke 
werkende voorbeelden zijn er? 

- Hoe werkt de scholmarkt 
- Welke transparantie leidt tot meer 

vertrouwen? Bijvoorbeeld inzicht in 
marktprijzen, fluctuaties, voorspellingen 

- Early warning systems 
- Samenwerkingsvormen 

- Formuleren individuele en gezamenlijke 
belangen en ambities als ondernemer: 

- Identificeren van marktkansen en 
ketensamenwerking door uitwerken 
toekomstscenario’s voor visserij 

- Ervaringen uit andere sectoren: hoe zijn 
andere (maritieme) ketens tot samenwerking 
gekomen? 

- Formuleren eigen bedrijfsstrategie: eigen 
ambities, gezinssituatie, persoonlijke 
omgeving, marktkansen. Wat word de 
eerstvolgende stap? 

 

                                                           
1 Olga van der Valk presenteerde daar een onderzoek naar de invloed van de socio-culturele context op samenwerking 
in de visketen. Zie “Family ties, preconceived images and trust : How local community defines market collaboration in 
the Dutch fish chain”.  
2 Eerste bijeenkomst van ondernemers met WEcR op 23 Januari 2016. 

http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/505153
http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/505153
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Het gemeenschappelijk probleem was de zorg om de confrontatie tussen verwerkers / handelaren 
en de vissers om de schommelingen in de (aanvoer)prijs. De achterliggende ambitie om tot 
prijsafspraken te komen was tijdens deze bijeenkomst latent aanwezig, maar werd pas aan het 
einde van sessie 2 uitgesproken. 

Het uitgewerkte programma was erop gericht om vertrouwen en ketensamenwerking te creëren 
door de ondernemers in een aantal sessies de eigen situatie te laten analyseren vanuit drie 
perspectieven: 1) de persoon ondernemers, met eigen karaktereigenschappen, wensen en 
geschiedenis; 2) het perspectief van het eigen bedrijf; 3) de situatie van de visserijketen en 
omgeving. Dit is op de eerste bijeenkomst door de ondernemers goedgekeurd: 

Tabel 2: Programma Kenniskring Samenwerking in de keten 
   Persoon + 

directe 
omgeving 
(gezin) 

Bedrijf Keten / samenwerking 

Sessie 1 Balans 
opmaken 

Ben je een 
innovator? 

Tijdlijn bedrijf Context platvisketen 

Sessie 2 Toekomst 
scenario’s 
bouwen 

Coverstory Netwerk analyse Toekomstscenario’s 

Sessie 3 Bedrijfs-
bezoek 

Ervaringen uit 
andere sectoren 

Meerwaarde 
Knelpunten 

Proces van 
consortiumvorming 

Sessie 4 keten 
bouwen 

Formuleren 
acties 

Naar buiten: klantgesprekken 
in teams van 2 houden 
Meer samenwerking zoeken? 

Klantvraag van 
belanghebbenden (NGO’s; 
consument, familie, 
bemanning) 

Sessie 5 Naar buiten brengen van ervaringen 

 

De eerste drie sessies zijn volgens programma uitgevoerd; de vierde sessie is gebruikt om de 
ondernomen activiteiten en plannen voor de toekomst te bespreken; de vijfde sessie is gebruikt 
voor evaluatie van het gehele traject.  

De bespreking van drie mogelijke toekomstscenario’s voor de visserijketen in de tweede sessie 
werd door de ondernemers abstract gevonden. Het was de aanleiding voor het voorstel van de 
kenniskring om te werken aan een eigen ketenplan, waarvoor de ondernemers elk de eigen visie 
van de ideale situatie van de visserijketen zou geven. In de derde bijeenkomst (bedrijfsbezoek aan 
de KDV in Valkenswaard) kwamen de ondernemers (onder druk) vervolgens wel met een 
gezamenlijk ambitie (prijsafspraken voor de gehele sector voor schol 4, maar niet tot formuleren 
van acties. De 4de bijeenkomst kenmerkte zich door informaliteit en een sfeer van wederzijds 
vertrouwen tussen ondernemers, WEcR en de gemeente. Concrete vervolgacties werden in 
bijeenkomst 4 geformuleerd onder druk van WEcR. 

De rol van de gemeente Urk 

Met de kenniskring werd geen nieuw proces opgestart: de 
dialoog tussen verwerkers/handelaren en visserij was 
eerder gestart door de gemeente Urk. Tijdens het traject 
figureerde de gemeente in de persoon van Juriean Brands 
als ‘aanjager’ en ‘verbinder’ van de ondernemers in de 
kenniskring. Voor de nieuwe generatie jonge ondernemers 
in deze kenniskring, fungeerde zij dan ook als buffer naar 
de sector toe, aangezien zij als onafhankelijke en 
bemiddelende partij door de sector gerespecteerd wordt. 
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Voor de sessies in Urk stelde de gemeente het stadhuis beschikbaar en verzorgde ze de catering. 
In de communicatie ter voorbereiding van de laatste sessies werd gemeente opgenomen; en was 
deelgenoot van analyse en kritiek wat betreft proces en vorderingen van de kenniskring, inclusief 
de rol van de gemeente zelf hierbij.  

Naast de sessies van de kenniskring, waarbij WecR verantwoordelijk was voor het programma, 
heeft de gemeente nog een vijftal sessies met visserijsector georganiseerd. Zie bijlage 1 voor data 
en kort beschrijving inhoud van deze sessies. WEcR is altijd op de hoogte gesteld van deze sessies; 
maar had weinig zicht op de dynamiek ervan. Dit vermoeilijkte sturing en afstemming van het 
programma met de groep ondernemers; maar gaf tevens blijk van het belang dat aan het thema 
gehecht wordt in bredere context van de (gesloten) visserijgemeenschap. Ook nu na de cyclus van 
kenniskring bijeenkomsten houdt de gemeente Urk het thema ketensamenwerking op de agenda 
en faciliteert gesprekken.  
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Resultaten van de kenniskring per sessie 

 
‘Intake’  bijeenkomst (23 Januari 2016): Gezamenlijk helder krijgen van doelstellingen 
en inzicht in de drive van ondernemers. 
Aanwezig: Albert Korf; Geert Post; Hein Bakker; Hendrik Kramer; Jacob Brands; Jakke Ras; Jan 
Koffeman; Jan Romkes; Juriean Brands; Olga van der Valk; Wim Zaalmink 

Belangrijk antecedent van de kenniskring is de schol/tong vlootstaking in Urk (April 2014); die ook 
(naast de bemiddelende gemeente Urk) door handel en aanvoer ervaren werd als “dieptepunt” in 
de polarisatie van de vissector van Urk. Toen waren de aankoopprijzen zo laag dat de vloot besloot 
om niet meer aan te voeren. De geformuleerde problematiek (zoals aangegeven door de groep 
tijdens gesprek): 

− Probleem zit nu vooral bij de kleinere sorteringen van diepvries schol. Grotere schol gaat 
naar de versmarkt (is meer dagmarkt). Voor de handel in gevroren vis is een stabiele prijs 
belangrijk, voor de versmarkt  is huidige prijssysteem goed. 

− Hoe kan er op andere manier gewerkt worden tussen aanvoer en handel, ter verbetering 
van beide sectoren? => dit wordt meer gezien als een cultuurvraag dan een 
structuurvraag.  

− Deze groep is de “jonge generatie”, zijn van mening dat ze een andere visie op de 
toekomst hebben dan de oude generatie. 

− Huidige situatie van prijsschommelingen niet houdbaar: aan beide kanten oplossingen 
vinden voor de grote verschillen in aanvoer en prijs (er is nu al import van yellowfin sole)\ 

 
 
Bijeenkomst 1 (19 maart 2016, Urk): programma voor kenniskring wordt aan groep 
gepresenteerd en geaccepteerd. Programma van de dag gericht op het delen van 
ervaringen persoon – familiebedrijf - keten. 

Aanwezig: Albert; Esther; Geert; Gerben; Hendrik; Jacob; Jakke; Jan K.; Jan R.; Juriean; Olga; 
Wim 

Tijdlijn: ontwikkeling van bedrijf en innovatie 

De bespreking van de tijdlijn van elk bedrijf (bijlage 2) gaf de kenniskring nieuwe inzichten in de 
ontwikkeling van de bedrijven, met name de innovatie ingevoerd door eerdere generaties en de 
ingevoerde veranderingen waar elke ondernemer trots op was. De aanwezige ondernemers gaven 
zichzelf een score tussen 5 en 8 voor innovatief karakter en beschouwden zich als mensen-
mensen, die kijken naar de relatie meer dan grijpen naar technische oplossingen (“nu kun je via 
internet meer opzoeken dan in verleden”) .   
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Ondernemerschap en innovatie 

Als ondernemers elkaar ondervragen over de dingen die ze achter zouden laten dan wel meenemen 
bij het opzetten van een bedrijf elders, komt  bij de terugkoppeling de eensluidende boodschap dat 
de vraag hypothetisch is voor deze ondernemers, omdat het onbespreekbaar is om uit Urk weg te 
gaan (“Niets achterlaten. Alles meenemen”) Men heeft een passie voor de visserij en voor Urk; en 
dat als er gekozen zou moeten worden tussen die twee, de ondernemers eerder van beroep zouden 
veranderen om in Urk te blijven.  

Innovatie in sector (keten) 

Wat betreft de innovatie in de visserij, ziet de kenniskring dat er de laatste 30 jaar veel 
geïnnoveerd is; maar dat tijden van bloei juist innovatie remmen. De urgentie is dan afwezig (“We 
draaien goed, en waarom dan nieuwe dingen gaan doen? Dan zijn we nog meer tijd kwijt dan de 
huidige 60 uur”); angst dat het huidige bedrijf instort. De kenniskring geeft aan dat financiering 
een belemmering is voor innovatie; en dat familie vennootschap zorgt voor schokken in continuïteit 
(toelaten en uitkopen van vennoten); gezien het doel van het familiebedrijf om op termijn bedrijf 
hebben dat je kunt splitsen (tussen  broers/neven). 

In de discussie over innovatie wordt de situatie van de prijsschommelingen besproken waar de 
kenniskring aan wil werken.  

− Verschillende soorten golfbewegingen in de tijd: 

● Visseizoenen (overvloed-schaarste) 
● Gedrag van de visser en verwerker beïnvloedt prijs en voorraadvorming: import of niet 

/ hoeveelheid vis in voorraad / keuze doelsoort en schema van aanlanding 
● Gebeurtenissen buiten de sector (olieprijs, dollar-euro koers) + bepalen hoe hoog de 

toppen en hoe diep de dalen in de sector.  
● Goede tijden – slechte tijden voor vissers en verwerkers 

− Goede en slechte tijden wisselen elkaar af. Golfbeweging gezien als tegengesteld voor vissers 
en verwerkers?  

● Frequentie iets na elkaar. Cycli volgen elkaar op. De golfbewegingen van beide partijen 
kunnen uit elkaar lopen.  

● Dieptepunten van de visserij worden steeds dieper. 
 
  

Figuur 1: Scholprijsfluctuatie voor aanvoerder en verwerker; geschetste problematiek door kenniskring 
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Context analyse 

Figuur 2: Resultaten van context analyse 

 

 

De diverse discussie en de context analyse van de dag genereerden vele vragen op elk niveau 
(bedrijf-keten-maatschappij) door en voor de kenniskring. Deze zijn te vinden in bijlage 4.    
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Bijeenkomst 2 (16 April 2016, Urk): pitch over eigen droom adhv zelfgemaakte poster; 
bespreking van keten strategieën op basis van drie toekomstscenario’ s; in kaart 
brengen van persoonlijke netwerk;  

Aanwezig: Albert; Esther; Jacob; Jakke; Jan K.; Jan R.; Juriean; Olga. 

De ondernemers werd gevraagd om een pitch te houden als gast in DWDD, om anderen mee te 
krijgen in de eigen toekomst plannen, Dit op basis van het huiswerk; waarin de eigen 
toekomstdromen waren uitgewerkt (waarom sta je op de cover van een voor jou belangrijk 
tijdschrift). Zie ook cover van verslag. 

− Op een groot schip ook verwerking en verpakking verzorgen. We doen het allemaal zelf,  
− Slogan: “Ik maak schol hot”. Onze schol is de knaller van 2017. We ontwikkelen de schol 

blok: alle soorten schol ook incourant, in blokken van 10 kilo en ingevroren. Geen 
onderscheid in gewicht of maat, alles uniform in filet. Incourante soorten kunnen erin, alles 
gepaneerd, men proeft het verschil niet. Product dat lekker smaakt en toegankelijk is. 
Productinnovatie. 

− We hebben her roer omgegooid als bedrijf. Participeren nu in een bedrijf met andere tak 
van visserij. Wij hebben kennis en ervaring ingebracht en nieuw visserijschip. Groen 
visserijschip, dieselelektrisch en gebruik van zonne-energie; ook verwerking aan bord. 
Panklaar product levert het op. Ook contact gezocht met natuurorganisaties om hun visie 
te krijgen, die zijn er zeer over te spreken.  

− Ik zit bij DWWD omdat ik directeur ben van 10 schepen die over gehele Noordzee met 
allerlei visserij werkt; daarvan ben ik deelnemer, niet eens eigenaar. Maar we zijn erin 
geslaagd zijn een vloot in stand te houden, in  Urk en in de rest van Nederland door elkaar 
te versterken. Samenwerking met verwerking en afzet. Niet zelf handel doen. Niet omdat 
we tegenover elkaar staan, maar omdat er genoeg kennis is. Handel heeft dat hele netwerk 
al, weet precies waar die markten liggen, hoe beste te benaderen. 
 

Discussie: 
− Financiering altijd barrière. Nu met zo’n schip te varen is voor onze visserij veel te groot. Er 

zijn visverwerkers die schepen meefinancieren. MDV 2 wordt veel groter met giek. 
− Tijdsspan van de dromen is lang: Over jaar of 20 doen we het heel anders als we het nu 

doen. We hebben nog geen jaar gehad dat we niet iets voor de kiezen krijgen. Er komt een 
moment dat we het wel samen moeten doen. Ik zal niet zeggen binnen 20 jaar, maar wel 
op termijn. Bedrijven die het alleen niet gered zouden hebben, zijn overeind zijn gebleven 
door samen te werken en elkaar te versterken. 

− Belang van financiële duurzaamheid. “Duurzaamheid is 90% ideologie, de consument wordt 
zodanig bewerkt dat ze erom vragen. Belangrijkst is dat het financieel duurzaam is, dat je 
centen overhoudt aan het einde van het jaar. Het begrip duurzaamheid moet je zelf laden, 
er zelf betekenis aan geven. 

− Tijdsdruk is barrière! “Groot denken vind ik lastig, we hebben het nu goed, we willen niet 
groter, zitten we niet op te wachten. Dan wordt het drukker.” 

− Kansen met discard ban? “Met bijvangsten met discard ban worden incourante soorten 
belangrijker. De uitdaging is om daarvan een product te maken dat verkoopbaar wordt.” 

 
Werken met drie toekomst scenario’s 
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Drie verschillende perspectieven werden gepresenteerd:   

− Collapse  
(lege EU-wateren, duurzame energietransitie mislukt; local 
for local, beperkt quotum NL vissers in buitenlandse 
wateren)  

− Self-organisation 
(mozaïek van lokale culturen, zwakke Europese instituties,  
multi-purpose use schepen; windmolens op zee, nieuwe ICT; 
disruptieve businessmodels ondermijnen high-tech en  
traditionele bedrijven 

− High-tech 
Grote multinationale visserijbedrijven; contract fishing;  
Visquota afgeschaft; minieme overheid; precisievisserij met  
sensoren en drones; concurrentie met 3D-printechniek 
(fabrieksvis)  

 
 
Discussie: 

− Kenniskring gaat voor self-organisation, heeft moeite met het uitwerken van scenario’s 
voor eigen bedrijf binnen collapse of high-tech toekomstbeeld; 

− De ondernemers zelf zijn bepalend in het scenario van zelf-organisatie; het collectief van 
ondernemers ‘kan een vuist maken’. ‘Wij zouden de regie moeten pakken; afspraken 
maken en nakomen, niet zoals de PO nu’.  

− Grote afwezige in het gesprek is de consument. Mag die aandeelhouder worden? ‘Ja hoor, 
van een minderheidsbelang’. 

− Idee: aanvoerders collectief maken en een wal collectief met daartussen een PR / 
Verkoopkantoor die de regie voert over de verkoop, distributen en marktering. Vaste 
prijzen (met marges) gekoppeld aan kwaliteit. Elk surplus komt ten goede aan iedere 
deelnemer.  

− Ontwerpcriteria: er zal een prikkel moeten zijn om de ondernemersgeest te bedienen (nu: 
concurreren met de buurman met groter volume visvangst; die prikkel verdwijnt bij 
verdergaande samenwerking. Er moet iets ‘te winnen’ zijn. Anders veel emotionele 
weerstand vanuit vissers én verwerkers. 

− Autonomie van familiebedrijf is belangrijk; al worden bij het high-tech scenario initiatieven 
genoemd van verdergaande samenwerking wanneer contractvissen (zetschippers) 
besproken wordt. 

− De innovatieve ondernemer heeft in het zelforganisatie scenario voelsprieten en een heel 
divers netwerk binnen alle geledingen van de keten; kan zich inleven in stakeholders en Is 
mediageniek, ‘hot; en creatief met PR. 

 
Netwerk-analyse: 
 

- Vader heeft veel invloed, met name in de besluitvorming 
- Echtgenote is waardvolle adviseur 
- Er zijn weinig ‘weak links’, contacten buiten Urk of de 

eigen financiers 
- Netwerk gebruiken om boodschap te vertellen   
- ‘We kunnen elkaars netwerk gebruiken, hij zit in VU en ik 

bij de PO’ 
- Het delen van elkaars netwerk? => ‘Klanten delen we niet,  

Maar andere contacten: geen probleem’  
- Onze gezamenlijke kracht in zetten om bewustwording bij 

onze collega’s te vergroten; het kan echt anders en samen 
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Bijeenkomst 3 (18 Juni 2016, Valkenswaard): Gesprek op De Hoeve met Mark van den 
Eijnden van Keten Duurzaam Varkensvlees.  

Aanwezig: Albert; Esther; Gerben; Hendrik; Jacob; Jakke; Jan K.; Jan R.; Juriean; Olga. 

In de derde bijeenkomst (in Valkenswaard) blijkt uit het gesprek met Mark van den Eijnden dat: 
- verbetering van financiële kengetallen leidend is voor de kenniskring in denken over 

samenwerking. Vragen aan Mark waren: wat is omzet? Marge? Prijsniveau? Marge? De 
kenniskring is negatief verrast door de lage omzet, de periode dat De Hoeve amper winst of 
zelfs verlies werd gedraaid;  

- dat De Hoeve op randje van faillissement heeft gestaan is voor de kenniskring een negatieve 
prikkel voor samenwerking; 

- de kenniskring weinig waardering had voor de verkregen marktpositie, het proces van het 
opbouwen van een nieuwe keten en opgedane leerervaringen van KDV; voor de prestatie van 
het zelf organiseren van de keten met deelname van slagers en retail  organisaties (omdat dit 
nauwelijks geleid heeft tot financiële resultaten. 

- de kenniskring het verhaal van prijsbepaling van varkensvlees door een kleine groep “in het 
café” als het te volgen voorbeeld ziet. 

 
 
Na het gesprek met Mark van der Eijnden krijgen de ondernemers van de kenniskring de opdracht 
om onderling een actieplan uit te werken: 

 

 
Daarop kwamen de ondernemers kwamen wel met een gezamenlijk ambitie, maar niet tot 
formuleren van acties.  
Het wensbeeld dat toen werd uitgesproken is een evenwichtige (prijs en kwaliteit) structuur van 
m.n. schol IV tussen handel en aanvoer: 
• Een stabiele prijs voor bepaalde periode met bandbreedte en indexering 
• Een stabiele kwaliteitsstructuur 
 
Dit wordt onder begeleiding van de gemeente Urk verder uitgewerkt tijdens een 
vervolgbijeenkomst in Urk op 24 September. Om te komen tot het wensbeeld is een overkomst 
nodig, gesloten tussen deelnemende bedrijven waarbij aandacht is voor: 
1. Strategie op prijs 
2. Strategie op kwaliteit en beeldvorming (branding) 
3. Controle en handhaving 
4. Strategie op aanvoerhoeveelheid/besomming 
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Bijeenkomst 4 (29 Okt. 2016, Urk): Afsluiting kenniskring met bespreking 
vervolgplannen, resultaten en leerervaringen van kenniskring.  

Aanwezig: Albert; Esther; Geert; Gerben; Jacob; Jakke; Juriean; Olga. 

 

Belangrijke gebeurtenissen tijdens kenniskring.  

Markt nu gunstiger voor de visser dan de verwerker; bij start kenniskring was dit andersom 
(prijzen zijn gestegen in 2016). “We zijn ingehaald door de dynamiek van de markt”. 

Samenspraak tussen vissers en visafslag over participatie van verwerkers in de visafslag is 
afgebroken, de wil ontbreekt bij [bestuur van] de visafslag. 

Discussie: 

Wat wij doen met kenniskring zou door visafslag geïnitieerd moeten worden. Visafslag is goede 
intermediair en dreigt nu te verdwijnen. Grootste deel van vissers ziet visafslag graag actie 
ondernemen 

We praten nu bewuster over vaste prijs met rest van de ondernemers in de sector. Nog niet 
concreet maar willen wel doorgaan met bespreken. Voor goede discussie kenniskring nodig. 

Al langer de wens dat er samenwerking zou ontstaan tussen handel en aanvoer. Nu de conclusie: 
het kan. 

 

Gemaakte afspraken over vervolgacties: 

- Op 5 November vindt een bijeenkomst plaats van jonge ondernemers ( Vereniging van 
Visgroothandelaren Urk - VVU). Albert en Jakke zijn erbij; Visserijnieuws zal er wat over 
schrijven. 

- Gemeente Urk en de kenniskring organiseren in week 52 (voorstel: 28 December) een 
bijeenkomst. Moderator: Maarten Mens. 

- Ter voorbereiding van die bijeenkomst zal een petit-comité  een met-de-voeten-op-tafel 
overleg hebben (Jacob, Albert, Jakke, Juriean). Niet-aanwezige ondernemers worden op de 
hoogte gesteld 

o Te nodigen: Neerlandia; Platvis; Plaice groep; Osprey 
o Formuleren van stellingen  waarover gediscussieerd gaat worden 

 In 2017 is de prijs van schol 4  € 1.- 
 Vaste stabiele prijs voor schol 4 is nodig omdat….. 
 De samenwerking tussen aanvoer en handel loopt prima 
 Deze 6 partijen nemen het voortouw: ….. 

o Onderbouwen van de wens tot stabiele en rendabele prijs in de vorm van een klein 
rapportje: 

 Verloop van de kenniskring 
 Prijsanalyse (uitgewerkt door Jakke) 
 Beschrijving van de context  

- In januari 2017een vervolgsessie van de groep van de kenniskring om bij te praten / te sparren 
(6 ondernemers plus gemeente): wat zijn vervolgstappen? 

- Voornemen van een “café gesprek” tussen de grotere partijen in aanvoer en verwerking. (In 
analoog met het voorbeeld van Mark van den Eijnden van Keten Duurzaam Varkensvlees die 
sprak over prijsafspraken die niet door de veilingklok, maar in het plaatselijk café worden 
bepaald) 
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Conclusies en beantwoording van de leervraag 

Innovatie die leidt tot samenwerking in de visserijketen vraagt om nieuwe vormen van vertrouwen 
tussen de partijen in de sector. Daarbij is het niet voldoende dat de individuele ondernemer, -
visser of verwerker-, verandert, ook het systeem zal mee moeten veranderen wil er sprake zijn van 
innovatie. De visserij is sterk verweven met familie en gemeenschap; en bij vernieuwing zullen ook 
deze relaties herzien worden. Echter, samenwerking in de keten is geen doel op zich: nieuwe 
vormen van organiseren zijn alleen aantrekkelijk wanneer het tot verbetering van de economische 
prestaties van de sector leidt.  

De aanpak 

Met het programma voor de kenniskring Samenwerking in de keten bood Wageningen Economic 
Research (voorheen het LEI) aan een kleine groep van zes grotendeels jonge ondernemers  een 
gezamenlijke reflectie op innovatie in de visserij vanuit het drievoudige perspectief van 1.- de 
ondernemer in de persoonlijke omgeving; (normen, waarden, geschiedenis); 2.- het eigen bedrijf 
(geschiedenis, dynamiek), strategie) en 3.- de visserijketen (sectorontwikkeling; bedreigingen, 
kansen); met daarbij telkens de vraag: wat wil je veranderen, wat niet? Met welke acties verbeter 
je de concurrentiepositie op de langere termijn?  

Tabel 3: Viervoudig perspectief op potentieel van ketensamenwerking 
Persoon / ondernemer Bedrijf 
− Loyaliteit jegens vorige en latere generaties 
− Veel belang gehecht aan opleiding / training en 

opdoen van ervaringen buiten de sector 
− Liever Urker zijn dan visser elders… 
− Hang naar autonomie 
− Hang naar onderlinge concurrentie als 

onderdeel van het ondernemerschap dat 
plezier en voldoening geeft 

− Wij jonge ondernemers willen dingen anders 
doen; maar krijgen moeilijk beweging in oude 
structuren 

− Geen onbesuisde innovators 
− Weinig tijd voor reflectie of lange-termijn 

strategievorming bedrijf: lange (operationele) 
werkweken. 

− Solidariteit met het eigen familiebedrijf (‘ik’ 
bestaat niet, alleen ‘wij’); 

− Grote invloed van ouders en echtgenote op 
bedrijfsstrategie 

− Trots op eigen rol binnen bedrijf 
− Gemeenschappelijke problematiek van 

[financiering van] maatschappen met familie 
(inkopen / uitkopen / opvolging); 

− Bedrijfsfinanciering erg lastig, banken werken 
niet mee 

− Prijsschommelingen brengen bedrijf in gevaar; 
antecedenten van grote bedrijven die omvallen 
brengen maken behoedzaam 

− Langetermijn bedrijfsstrategieën niet aan 
elkaar gekoppeld  

− Prestatie-indicatoren in termen van winst, 
omzet en efficiëntie (itt bv aansluiting op 
markt of duurzaamheid) 

Keten / sector Vertrouwen 
− Schommelingen in visprijzen en olieprijs 

bepalen veranderingsbereidheid / innovatie; 
− Weinig oog voor consument (vraaggestuurd 

produceren) 
− Sterk consensus en lobby gericht om beleid 

maar ook markt te beïnvloeden 
− Voor ketensamenwerking lieten ondernemers 

de consument en de NGO’s buiten 
beschouwing. Ook retail kwam nauwelijks aan 
bod. 

− Sectordiscussie over ketensamenwerking 
draait meer om het ethische aspect (‘iedereen 
zijn verdienste en boterham gunnen’); dan om 
kansen en bedreigingen uit de wereldmarkt. 

− Huidige  concentratie / schaalvergroting van 
aanvoer als dreiging nauwelijks onderwerp van 
discussie; gemeente Urk op standpunt van 
behoud van het familiebedrijf.   

− Het creëren van vergezichten  belangrijk;  veel 
thema’s nog onbelicht gebleven (rol huidige 
instituties, zoals visafslag); economische 
gevolgen van beleid en NGO’s op visserij.  

- Meer vertrouwdheid met elkaar binnen 
kenniskring, met gemeente en WEcR: het is nu 
gemakkelijker om elkaar te bellen. Kenniskring 
is als open ervaren. ‘Urkers zijn op zich 
gesloten. Als je open bent tegenover een 
Urker, dan zijn ze het ook tegenover jou.’ 

- De discussies zijn gedeeld in de netwerken van 
de deelnemers en hebben voor meer 
bewustwording gezorgd. 

- WEcR heeft eerst gestuurd op zacht 
(vertrouwen) toen op hard (acties en 
afspraken) 

- Geen openlijke voorstrekkersrol naar sector 
toe 

- Geen onderling actieplan of concrete 
afspraken. Sommige deelnemers zijn wel 
bedrijfsmatig tot elkaar gekomen 

- Gewaardeerde rol van onderzoekers als 
‘buitenstaanders’ die kritisch feedback geven. 



13 
 

Resultaten van de kenniskring 

Groeiende vertrouwdheid en vertrouwelijkheid als intern resultaat van de kenniskring; politieke 
consensus “het moet anders in de keten” als resultaat binnen de sector. 

Door de kenniskring is het thema van samenwerking in de keten nu definitief op de agenda van de 
(Urker) vissector gekomen. Binnen de kenniskring was de vertrouwelijkheid groot en groeide het 
vertrouwen; al was dit niet voldoende om (al) met een gemeenschappelijk actieplan te komen voor 
vernieuwing. Uit de evaluatie van de kenniskring door de deelnemers zelf (zie bijlage 8) is zekere 
voorzichtigheid en terughoudendheid in de commentaren terug te lezen.  

Dit verstevigen van de contacten tussen de ondernemers, de gemeente Urk en, - in mindere mate-, met 
Wageningen Economic Research in de kenniskring, werkt door in de bereidheid van het viscluster van 
Urk om op 28 December 2016 (nogmaals) bijeen te komen. Deze bijeenkomst was door de  kenniskring 
georganiseerd en voorbereid, waarbij door grote aanvoerders en handelsbedrijven een principeakkoord 
werd bereikt om als sector te werken aan prijsstabiliteit (en prijsregulering werd afgewezen).    

Het programma van de kenniskring was erop gericht om vanuit het perspectief van kansen en 
bedreigingen uit de markt te kijken naar ketensamenwerking als een vorm van marktinnovatie; en 
daarbij de ‘voors’en ‘tegens’, zowel economisch als sociaal, af te wegen. Het idee hierachter was om uit 
de ‘groef’ te blijven van bestaande standpunten en denkbeelden in de visserij sector en vanuit de 
kenniskring tot experimenten van samenwerking te komen. Dit is slechts gedeeltelijk gelukt. De 
‘loopgraven’ werden in de kenniskring weliswaar vermeden, maar tot een kopgroep met een gezamenlijk 
actieplan kwam het niet.  

Concluderend heeft de kenniskring bijgedragen aan consensus vorming in de ‘mainstream’ visserij wat 
betreft verticale ketensamenwerking. Gezien de cultuur van politieke en sociale solidariteit in de visserij, 
is dit een belangrijke stap in systeem innovatie. 

 

“Hoe kunnen we aanvoerders en verwerkers beter laten samenwerken?” 

- Ruimte bieden voor dialoog  
Uit de kenniskring bleek een behoefte om standpunten uit te wisselen en aan elkaar te toetsen; tussen 
ondernemers onderling; maar ook tussen ondernemers en de gemeente; en met de onderzoekers. 
Hierbij ging het, naast de inhoudelijke thema’s, om het toetsen van elkaars houding, belangen en positie.  

- Structuur bieden 
De meerwaarde van de kenniskring lag in het systematisch en gestructureerd werken met begeleiding 
van een derde, onafhankelijke partij als stok achter de deur om het niet bij praten te laten maar ook 
praktische stappen te zetten. Ook de kritische feedback werd gewaardeerd. Het strakke tijdsplan van 
elke sessie werd vaak versoepeld om aan de behoefte tot discussie te voldoen; maart ook was belangrijk 
dat de discussies niet zodanig breed werden dat het noodzakelijke handelsperspectief van de deelnemers 
uit het zicht verdween (de abstracte discussie als vorm van risico mijding).  

- “Onder de oppervlakte” werken.  
In methode van werken stond bij aanvang al het beeld van “met de benen op tafel” voor ogen. Ddit was 
echter niet vanaf dag 1 te verwezenlijken; de informaliteit werd langzaam opgebouwd. Hierbij lag een 
zekere paradox dat de ondernemers al snel de wens van een ‘café-setting’ uitten, ook zonder de 
gemeente of WECR, met name na het bedrijfsbezoek in Valkenswaard, maar hier niet zelf het initiatief 
toe namen. Maar ook in de meer formele setting met gemeente en onderzoekers erbij bood de 
kenniskring uitwisseling en reflectie ‘op afstand’ van de rest van de sector.  
 
- Elkaar politieke veiligheid bieden.  
Dit is ook antwoord op de vraag: hoe creëren we vertrouwen? De zorgvuldigheid in de omgang met 
elkaar en met name betrekking op de communicatie bleek belangrijk voor het vasthouden en bevestigen 
van wederzijds vertrouwen; met name in de open verslaglegging en het naar buiten brengen ervan. 
Betrokkenheid van zowel de gemeente Urk als Wageningen Economic Research vormde een buffer voor 
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de individuele ondernemers vis-a-vis de sector; waarmee de kenniskring zekere politieke en sociale 
veiligheid bood. Bewustzijn van die rol van externen is belangrijk; ook tijdige terugtrekking. 

- Voldoende tijd vrijmaken.  
Ondanks duidelijke afspraken die aan het begin van de cyclus werden gemaakt over het belang van de 
eigen aanwezigheid bij alle sessies en het maken van huiswerk ter voorbereiding, waren niet alle 
ondernemers aanwezig bij alle bijeenkomsten. Tijd hebben en tijd vrijmaken is een structureel knelpunt 
voor de ondernemer. Deelnemers waren geen ‘walschippers’, draaien volle werkweken en zoeken 
voortdurend naar de juiste balans tussen nut en de noodzaak om strategische bijeenkomsten bij te 
wonen en de schaarse tijd met het gezin. wat de druk van de omgeving op verantwoording van 
tijdsbesteding is groot (zie bijlage 2: “niet goed bij je hoofd op je vrije zaterdag”) . Daarnaast overstijgt 
de vraagstelling het eigen bedrijf; wat de urgentie minder persoonlijk maakt. Zo kwam in de 
toekomstdromen van de ondernemers naast samenwerking ook vaak ketenintegratie voor (alles zelf 
doen).  

- ‘Door ogen van een ander naar jezelf kijken’.  
Het Wageningen Economic Research team was (met opzet) samengesteld uit experts op bedrijfsinnovatie 
en transitieprocessen; meer dan op vertrouwdheid met de sector. Deelnemers bekenden later soms wat 
verrast te zijn geweest door de soms onorthodoxe aanpak van deze relatief onbekenden, bv. bij de 
voorstelronde (‘wat zijn dit voor rare snuiters”), maar gaven aan dit achteraf gewaardeerd te hebben 
(‘wij denken anders, jullie denken out of the box. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden’). 
Verschuiving van perspectief is echter een langzaam proces, en vraagt om meer, langduriger en 
systematischer uitwisseling met personen uit andere sectoren. Dat de ondernemers hier open voor staan 
blijkt wel uit het belang dat ze hechten aan het opdoen van ervaringen buiten de visserij.  

- Overgaan tot actie. 
Ondernemers van de kenniskring gaven aan dat dit minder snel gaat dan gewenst “ik had vooraf graag 
een vaste prijs vastgezet”. Ze erkennen dat het aftasten is; dat ze wisselende ervaringen  hebben (in het 
komen tot contracten met prijsafspraken) en dat bewustwording ‘niet vanzelf gaat’.  Ondernemers uit de 
kenniskring geven aan dat ze mensen zoeken die in het verleden een stuk visie hebben laten zien; 
mensen die hun nek uit durven steken; af willen van ‘de oude garde die niet beweegt’. Tegelijkertijd 
erkennen ze dat de kenniskring niet iets ‘tastbaars’ heeft opgeleverd, maar dat ‘de acties zich ook ergens 
anders afspelen, bv. bij de POs’.  Dit terwijl ze aangeven dat je ‘een duidelijke doelstelling moet hebben; 
een resultaat voor jezelf’.  Overgaan tot actie is dus niet vanzelfsprekend, wel noodzakelijk om inertie te 
voorkomen. 

- Terugkomen op thema’s die ‘geparkeerd zijn’ tijdens de discussies. 
Deelnemers aan de kenniskring gaven aan dat het gevaar van de ‘overlegcultuur’ van de visserij dat 
verschillende thema’s besproken worden, zonder dat er duidelijke plannen komen en knopen worden 
doorgehakt. Zoals reeds genoemd zijn er in de kenniskring vele thema’s naar boven gekomen die 
geparkeerd zijn:  

o Interne organisatie (bestuur; ‘ governance’ ) van PO (en ook de visafslag). Formele 
structuur versus informeel functioneren. Gevoel van onmacht bij leden.  

o De rol en eigenaarschap van de visafslag binnen de keten. Uit discussies blijkt voorkeur dat 
de visafslag als intermediair  en verkooporganisatie voor de aanvoer fungeert. 
Markttechnisch ligt er de vraag naar wat de gevolgen en de wenselijkheid van het 
verdwijnen van de ‘klok’ (spotmarkt) zijn. 

o Ongerustheid over critici uit de sector die niet mee kunnen / durven doen met sector 
afspraken: zij zorgen voor onrust. 

o Belemmeringen van bestaande gang van zaken voor financiering van innovatie. In 
familiebedrijven zitten jonge schippers op kotter van vader/oom. Wij hebben geen geld zegt 
vader. Jonge garde wordt vaak geremd vanwege financiële belangen ouderen. Hoe 
bemanning betrekken bij innovatie? 

o Alternatieven voor financiering van innovatie. Vroeger meer [roulatie in] koop en verkoop 
van schepen. Groter organisaties die meer power hebben kunnen dat nu nog steeds, in 
tegenstelling tot kleinere familiebedrijven. 
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- Onderbouwing van standpunten en meningen met [wetenschappelijke] kennis. 
Zowel aanvoer als handel kennen het functioneren van de visserijketen door en door en hebben geen 
externe partijen nodig om bedrijfsbeslissingen te nemen en de gevolgen ervan in te schatten. Echter, 
waar het gaat om ontwikkeling van sector als geheel, kunnen studies van de markt inzicht geven in 
marktontwikkelingen en prijsdynamiek. We kunnen denken aan een serie van praktijkgerichte factsheets 
voor de ontwikkeling van bedrijfs- en sectorplannen; en een visie op de toekomst, dwz verdieping en 
verbreding van mogelijke toekomst scenario’s waar tijdens bijeenkomst 2 (16 April) mee gewerkt 
hebben. We verwijzen verder naar de inhoudelijk-technische benadering uit Tabel 1; met als 
aanvulling: 

o Factsheets over consumentengedrag. Er zijn nog veel mogelijkheden om met ondernemers 
te werken met de marktinformatie die in vorige kenniskringen (2015) is gegenereerd. 

o Analyse van (toekomstige) marktpositie van de sector ten opzichte van andere sectoren die 
concurreren om de ruimte op de Noordzee (offshore voedselproductie; energie; natuurbehoud).  

o Analyse van de invloed van concurrerende vissoorten, zoals heek en rocksole, op prijsfluctuaties 
in schol en tong.  

Een volgende stap voor een kenniskring zou zijn om dergelijke kennisvergaring en analyses gezamenlijk 
op te pakken voor versterking van de internationale marktpositie. 

- Ruimte bieden voor experimenten in de praktijk.  
De kenniskring heeft bewustwording gecreëerd van de mogelijkheden om stabiliteit en continuïteit in de 
markt te creëren. Met experimenten zullen deze mogelijkheden (bijvoorbeeld vormen van 
samenwerking) in de praktijk op werkbaarheid en effecten getoetst moeten worden. Zoals bij 
innovatieprojecten op productieniveau er financiële ruimte wordt geboden om te leren uit experimenten; 
zo zou dit ook ingesteld kunnen worden voor keteninnovatie. Een eerste stap zou zijn om te bepalen om 
welke risico’s het gaat; wat mogelijke effecten zijn en hoe deze op te vangen. Dit geeft onderbouwing 
van een zekere huiver die we tijdens de kenniskring in de sector ervoeren “Ik doe dit alleen als we er 
allemaal instappen”.    
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Bijlage 1: Bijeenkomsten georganiseerd door gemeente Urk 

− 5 Sept. 2015: Gespreksthema’s: toekomstbestendige visserijsector; verdeeldheid in de 
scholsector; nieuw/ander ondernemersconcept voor de visserijsector 
 

− 19 Sept. 2015: Bespreking van pijnpunten van visaanvoerders: (1) discardban - Kan er tussen 
vissers en handel worden samengewerkt  aan de reststroom verwerking? (2) 
schepen/vloot/overname bedrijf – wat is nodig voor een stabiele prijsvorming voor financiering 
van achterstallig onderhoud?  (3) Samenwerking tussen de handel en grotere partijen? Grotere 
partijen kunnen goedkoper leveren en schakelen de handel uit (bv zelf verpakken op zee).(4) 
Gezamenlijke promotiecampagne handel en aanvoer op nieuwe markten; (5) Hoe afhankelijk is 
de handel van de vloot ? 

 
− 3 Oktober 2015: Bespreking van pijnpunten van handelaren/verwerkers: (1) Tegengestelde 

resultaten: bij goede resultaten in handel, slechte resultaten bij aanvoerders en andersom; (2) 
Wat is toekomstbeeld: integratie of strikt gescheiden aanvoer en verwerking (rol grotere 
partijen); (3) Mentaliteitsverandering in de handel en verwerking, niet het afdingen centraal; 
(4) stabielere prijsvorming: bandbreedte voor scholprijzen? (5) Hoe om te gaan met 
contractafspraken; (6) mogelijkheid van sturing van de vloot vanuit de vraag? 
 

− 2 Juli 2016: Verdere uitwerking ambitie voor een stabiele prijs voor de schol IV. Wensbeeld: 
(1) Stabiele prijs voor bepaalde periode met bandbreedte en indexering; (2)  Kwaliteit: 
geen andere additieven dan op verpakking vermeldt. 
 

− 3 Sept 2016: Gemaakte afspraken: Gemeente gaat voor einde van jaar gesprekken aan met: 
(1) PO en Vissersbond; (2) met de grote retailers op Urk; (3) met WEcR over vervolgoverleg 
en voor delen van uitkomsten van de beide overleggen op 2 juli en 3 september. 
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Bijlage 2: Resultaten sessie 19 Maart 2016 
 

1. Persoon + directe omgeving (gezin, dorp) 
 

Vertrouwen 

• Wat ik zelf belangrijk vind waar ik hier voor ben: dat je een vertrouwensband krijgt met de handel, 
met je collega’s, dat je durft om je hoofd boven het maaiveld uit te steken 

• Eerst gewoon eens bij elkaar zitten en openhartig praten over wat je dwarszit; en wat je aan elkaar 
kunt hebben. En niet beginnen gelijk, ja ik ga met jou praten en ik moet 25 cent meer hebben voor 
mijn vis, want dan houdt het al op. 

• Inzicht krijgt in elkaars bedrijfsvoering, begrip. Dat er soms geen schol te vangen valt, al zit de 
industrie er om te springen. 

• Als je dit vertelt aan een collega dat je dit doet, dan wordt je al aangekeken: je bent niet goed bij je 
hoofd op je vrije zaterdag. Ten eerste leer je nieuwe mensen kennen waar je in de toekomst 
misschien mee vooruit kan, je krijgt toch een vertrouwensband als je meerdere keren bij elkaar zit, 
tenminste dat gevoel heb ik zelf. Dus wat staat samenwerking nog in de weg?  

 

Waarden en normen 

• “Nee, wij doen dat samen [mijn broer en ik], dus niet zeggen, ik ik ik; we doen dat gezamenlijk”. 
(Op de vraag: wat is jouw unieke moment, waar heb jij je stempel op gedrukt?)  

• [Bij saneringsronde besloot vader het schip aan te melden] “Ik was het er toen absoluut niet mee 
eens, zat te huilen aan tafel. ‘Je verkoopt zo mijn kotter onder mijn kont weg’.” 

• “Pa blijft nog een paar jaar en dan sta je er alleen voor; al houdt hij natuurlijk wel een adviserende 
rol” 

• “Daarnaast, wij zijn dus ook een familiebedrijf, mijn vader en mijn oom, 70 jaar en mijn vader is 68. 
Mijn oom zegt “regel jij dat nou maar”, mijn vader kan wat minder goed loslaten, dan heb je mijn 
broer zitten, nog 2 neven”. 

• “Ja maar het is wel: ons kent ons hè? Wij kennen elkaars verhaal wel, het meeste wel.” 
 

Persoon als ondernemer 

• Andersoortige ervaring opdoen wordt hoog gewaardeerd: betrekking andere sector, stage, 
opleiding / cursussen volgen. 

• “Vanaf 2009 tot aan nu heb ik tegen mijn vader gezegd: we gaan ons verdiepen in 
bedrijfsvoering en ik ga cursussen volgen” 

• “Ik heb de ruimte gehad om cursus management te doen, het was niet van “Ben je nu alweer 
thuis?” 

• “Ik heb ook een jaar in de offshore gewerkt, wel bij een Urker bedrijf, daar heb ik met mijn baas 
ook over het ondernemerschap kunnen sparren, over bepaalde bedrijfsvoering. Hij zei: je moet 
absoluut niet doen, teruggaan naar de visserij, dat heb ik dus wel gedaan. Maar ik heb in andere 
sectoren en bij andere ondernemers wel veel geleerd.” 

• “In nieuw initiatief gestapt dat was mogelijk omdat ik goed om mij heen heb kunnen kijken;  ook 
door andere visserij die ik daarvoor gedaan had,  Daarom er in 2013 ingestapt met de gedachte 
op deze manier moet het en kunnen we het halen.” 

• Veelal onderop begonnen. “Ik ben opgegroeid als knecht”. “Ik ben op 17de in bedrijf gekomen, 
eerst op de vloer als fileerder, ik liep er zelf als jongetje al rond”.  

• Zodoende heb ik samen met een vriend van mij de vershandel tak gekocht. Die floreert op dit 
moment nog steeds . 

• Familie vennootschap zorgt voor schokken in continuïteit (toelaten en uitkopen van vennoten). 
“[Dat waren moeilijke tijden,] Toen met vier broers, twee broers zijn gestopt, terwijl ze juist in 
die jaren er keihard tegenaan hadden moeten gaan. Dat heeft een hele lange staart gehad, tot 
2005 zijn we bezig geweest om dat op te lossen.” 
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2. Bedrijf en omgeving 
 

Bedrijfsvoering 

• “Als je een schip hebt, zorg dat je quota hebt. Veel bedrijven zijn kapot gegaan die eerst dachten 
aan een nieuw schip, en dan pas gingen nadenken hoe ga ik met dat schip vissen. Dat zijn fouten 
waar we van moeten leren.” 

• “Door op lage kosten te werken maak je je minder kwetsbaar.” 
• “We waren teveel bezig met vis, terwijl daaromheen ook veel geld te verdienen is. Quota huren en 

verhuren, ruilen. Een bedrijf moet twee poten hebben om op te staan.” 
• “De machthebbers zogezegd binnen de meeste huidige bedrijven zijn nog veel te conservatief 

denkend, nog op het oude spoor door gaand, je zult op gegeven moment een compleet andere weg 
in moeten slaan, je moet samen door, en ik denk dat er gewoon eens schoon schip gemaakt moet 
worden. On the move en niet omkijken.” 

 

Financiering / financiën 

• Moeilijke bedrijfsfinanciering: hypotheken vormen vele jaren een grote last op bedrijf; moeilijke 
toegang tot handelskrediet bij commerciële banken: eigen financierings BV opgericht, anders 
onvoldoende liquiditeit om vis te kopen 

• Niet te snel groot denken: langzaam groeien in capaciteit van verwerking (investeringen) 
• Groei / krimp in jaarlijkse quota, bepaald door overheid. Bij krimp behoud van het volume visrechten 

wanneer aanschaf van quota, maar voor het afschrijven van de investering ‘moet je nog wel 10 jaar 
varen. Dat gaat om bedragen van een miljoen’. 

 

Innovatie 

• Toen in die tijd werd er totaal niet geïnnoveerd op de vloot, in 1986 moesten dezelfde netten ingezet 
worden als in 1977, dus eigenlijk terug in de tijd, later is dat gelukkig, ook in de visserij, wel anders 
geworden. 

• Je kijkt dan gewoon naar de situatie van de dag. Aan de andere kant moet ik zeggen: als ik nu 
vandaag weer moest tekenen, dan zou ik weer voor het concept MDV gaan, want je moet het over 
10-15 jaar bekijken. 

• Als je kijkt op het gebied van duurzaamheid dan moet je zo ver mogelijk gaan. Toen zijn we een 
stapje verder gegaan, tegen elkaar gezegd, oké, wanneer is er toekomst in de visserij ? Kan het met 
de huidige situatie, kan het uit?  

• Dus zou er ooit nog weer een crisissituatie ontstaan dan zijn we daar [als bedrijf] bestand tegen. 
• Belangrijk moment in bedrijf was om te stoppen; daardoor konden we pas op de plaats maken en 

kijken: hoe ontwikkelt alles zich en welke kant gaat het op. Dat was niet mijn beslissing maar ik kon 
er wel op door. Heel belangrijk anders denk ik niet dat wij het gehaald hadden. 
 

3. Keten / samenwerking 
 

• Samenwerking handel - aanvoer: voor stabielere markt, niet zozeer voor betere prijs; 
• “Gebrek aan communicatie onderling. Dit punt kan heel snel tot frustratie zorgen. De voorraden zijn 

op, die zijn bijna op, dus waar heeft de handel behoefte aan; dat is constante aanvoerhandel, dus als 
een groep vissers van een scholbestek aftrekt naar een ander gebied toe, om op een tongetje te 
gaan terwijl zij zitten te springen om schol, dat geeft frustratie.” 

• Beslissingen worden vaak eenzijdig genomen, zonder inzicht in elkaars situatie -> (of zonder 
rekening te houden met elkaar belangen?) 

• “Er is nog steeds een veel te groot wantrouwen, en hoe wat dat wantrouwen nou veroorzaakt in Urk? 
Ik heb dat de vorige keer ook al tegen jullie gezegd: kom eens kijken hoe of wat, kom eens kijken. 
Maar het is de heilige huisjes van de eigen toko, in stand houden” 

• “In de visie van de bank, wilden ze meer en meer kleine bedrijven gaan clusteren. In mijn beleving 
was het de opzet om bedrijven als ons onder één grote noemer te krijgen. Er werd tegen je gezegd: 
je moet praten tegen andere partners. Dat hebben wij bewust niet gewild en gedaan, want we zijn 
een familiebedrijf, en je gaat niet je familiebedrijf uit handen geven.” 
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• “Grote stap voor ons [als verwerker] om contract met een toeleverancier te maken; gehele vangst 
voor 1 jaar afnemen.”  

• Waarom samenwerking met deze kotter? -> Familiebanden + kwaliteit + certificering + overnemen 
van grote klant. 

• “Nee alle beslissingen [in het bedrijf] nemen we samen. Er moet ook wel eens een kwartje over 
gegooid worden. ‘Wij zeggen dit’, ‘wij zeggen dat’. Daar komen we altijd wel uit.” 
 

Sector / bestuur 

• “Jij hebt de hele tijdlijn meegemaakt, ik zie ook terugkerend patroon, lage visstanden en weinig 
vraag dus moest er vis van buitenaf komen, eigen schepen, toch weer fiasco geworden, je hebt het 
alle kanten opgeschoven zien worden. Je zou bijna verwachten dat jij nu zou weten welke kant of het 
op moet. Wat de strategische keuzen moeten zijn.” 

• Ik denk eerlijk gezegd, maar ik ben zelf ook op leeftijd, dat het ligt aan de structuur van de huidige 
besturen waarin nog steeds de oude garde geplaatsen.  

• De oudere garde, die hadden, die gingen later aan de wal als tegenwoordig,  50-60 jaar die kwamen 
in de besturen te zitten en die praatten over dingen die al niet meer actueel waren voor jou. En dat 
is nog steeds zo. 

• Plus dat ze heel lang blijven zitten. Er zijn geen termijnen die aflopen, je ziet ze dan ook steeds 
terugkomen in verschillende besturen. 

 

Ervaren dieptepunten 

• Onder-financiering bank 
• Verlaging quota 
• Sluiten Scholbox want afhankelijk van aanvoer schol 
• Omvallen grote verwerkingsbedrijven met dumpen van voorraden op de markt als gevolg. 

Prijsverlaging maakte dat onze voorraden sterk afgewaardeerd moesten worden 
• Zware hypotheeklast door wegvallen vennoten na investeringen in schepen 
• Fraude bij collega's die concurrentiepositie aantasten (schol voor schar aanleveren); daar word je 

persoonlijk op aangesproken, al heb je er niets mee te maken 
• Klanten crediteuren met financieringsproblemen waardoor uitstel van betaling en 

liquiditeitsproblemen 
• gedurende 20 jaar was het elk jaar financieel bijna vallen en blijven staan; tot zelf in de verkoop 

gaan 
 

Had ik anders gedaan.... 

• Niet teveel geld uit bedrijf onttrekken 
• Niet eerst schip laten bouwen, dan pas aan quota denken 
• Niet teveel op platvis, assortiment vergroten 
• Familie niet als vennoot in bedrijf opgenomen; nu kostte uitkopen veel geld 
• Niet te snel beginnen aan nieuwbouw, rustig groeien 
• Dat was een heel florerend bedrijf, daar zijn verkeerde beslissingen genomen, als er andere 

beslissingen zouden zijn genomen… dat hebben we moeten ondergaan. 
 

Trots op? 

• Opzetten nieuwe markt Midden-Oosten; we waren de eersten met producten die opgewaardeerd 
werden 

• Vis uit Alaska vinden ter vervanging van schol 
• Toch onder Engelse vlag gaan varen, daar waren we best wel een beetje bang voor maar dat hebben 

we toch gedaan 
• Niet teveel bezig zijn met vis, terwijl daaromheen ook veel geld te verdienen is. Trots op beschikking 

over groot quota: verhuren, ruilen.  
• Einde aan fraude in etikettering (schol) waardoor scholmarkt weer teruggepakt in Duitsland. 
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• Aanschaf van die schol fileermachine, de eerste aanzet  om meer volume te kunnen doen, om 
goedkoper te kunnen produceren 

• Familiebedrijf zijn 
• Moed van mijn vader om keuze te maken geen additieven te gebruiken: dat heeft klanten gekost; op 

termijn ook opgeleverd. Ik had dat niet durven doen 
• Duurzaamheid MSC en leveren van sorteringen zelf aangezwengeld en daarmee veel klanten binnen 

kunnen halen. 
 

Profielschetsen van ondernemers in kenniskring: 
 

Welke score geef je jezelf van 0 tot 10: 

− Risico, exploratie, spring je zo (met parachute) uit een vliegtuig?  ...  OF ...Vroeger hebben we 
altijd zo gedaan dus dat gebruik ik voor nieuwe dingen? 

− Kijk je stabiliserend – of probeer je continu nieuwe ideeën uit? 
 

1. Ik zou wel parachute springen. “Je moet ook middelen hebben om uit te voeren. Ik wil nieuw 
bouwen. Met plannen op 10; maar geld op 0, dus op 5. 

2. Wat meer behoudend.. Ik investeert niet snel in zalm machine. Bedrijven zijn erg kapitaalkrachtig. Ik 
overdenk veel.  

3. In mijn hoofd veel plannen. Verwaterd. Denk er weer later aan terug en vind dan ‘Goed dat het is 
overgewaaid’. Belangrijk om niet te snel te gaan. Jezelf voorbij hollen. Wikken en wegen in de groep 
wat te doen. 

4. Ik zit op een 7. Een kans is ook een risico. Ingecalculeerd. Voor en nadelen afwegen. Goed 
discussiëren. Ik spring niet. 

5. Ik zit op een 8. Je kunt veel uit het verleden leren. Oude patroon zitten positieve dingen in. Dingen 
herhalen zich. Zie de tijdlijnen. Andere kijk op het hele gebeuren. De 8 ligt aan de opvoeding. Vrij 
opgevoed. Overal op de wereld geweest. Brede blik op alles. Dan begin je zelf ook makkelijker. 

6. Ik zit ook op 8. Zou ook springen. Je moet wel aantal jaren expertise hebben voordat je dingen ziet.  
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Bijlage 4: Vragen uit discussies over samenwerking in de keten 
 

Wie ben ik, wat wil ik? 
 

− Wat wil dat zeggen: durven om met elkaar het hoofd boven het maaiveld uit te steken? 
− Waar ligt de balans tussen autonomie en samenwerking? 

● Autonomie in het vissen op zee (vissoort; bestekken) 
● Autonomie omwille behoud van  familiebedrijf;  
● Hang naar flexibiliteit en onafhankelijkheid naar de markt toe. 

− Loyaliteit jegens vorige en latere generaties: Waar geeft dat belemmeringen voor innovatie; 
waar geeft dat kansen?  

− Wat moet ik nu leren / doen: 
● Om over 25 jaar nog innoverend te zijn? 
● Zodat de volgende generaties (mijn kinderen) succesvolle ondernemers zijn? 

 
Stabiliteit van bedrijf (+ sector) garanderen 

 
− Wat doe ik als ik weet dat er weer een dieptepunt komt? 

● Meerdere poten hebben om klappen op te vangen. Welke andere poten zijn denkbaar? 
● Ik zie dingen gebeuren waarvan je denkt waarom doen ondernemers dit (nieuwe BMW 

ipv investeren in bedrijf).  
● Visserij is kosten-intensieve sector.  Wij zetten in op lage kosten voor schip. “Ik zou 

nooit meer zo’n duur schip bouwen als vroeger. Situatie was toen anders en beter.”  
− Hoe voorkom ik dat ik hoogtepunten de dieptepunten niet meer opvangen en ik dus moet 

‘inhalen’?  
− Waar liggen gezamenlijke mogelijkheden om elkaar op te vangen? Groep geeft aan wel kansen 

te zien. 
 

Richting toekomstscenario’s 
 

− Basis van economische activiteiten onder het bedrijf versterken / verbreden / vernieuwen dmv:  
● Juiste investeringen. Kan het uit?  
● Efficiëntie (bijvoorbeeld lager energieverbruik; lagere kosten; betere coördinatie en 

logistiek in keten) 
● Meerdere markten bedienen met verschillende producten (multipurpose) 
● Nieuw bloed /ervaringen van buiten 
● Alternatieve financieringsconstructies. In visserij en verwerking gaat het om grote 

bedragen en schommelingen. Opvangen van komst-vertrek vennoten? 
− Is een energiezuinige kotter genoeg om concurrentie in toekomst vóór te blijven? 
− Dit zijn gedeelde belangen: hoe gaan we daar gezamenlijk actie op ondernemen? 

 
Bouwen aan (keten)samenwerking 

 
− Wat maakt dat we onvoldoende rekening houden met elkaars belangen? 

● Visser levert niet wat verwerker (retail-eindconsument) op dat moment nodig heeft, a) 
omdat andere vissoort meer oplevert (maximale besomming, b) meer visser en minder 
de partner van een verwerker, c) of omdat de vis er niet is. 

● Tegengaan van fraude (verkeerde etikettering product supermarkt; schar voor schol), 
die onderling wantrouwen en oneerlijke concurrentie creëren?  

− Waar zit de gemeenschappelijke trots en verantwoordelijkheid? 
− Wat voor een bedrijf laat je na aan je kinderen? 
− Hoe betrekken we de ‘oude garde’ bij deze kenniskring? 
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Marktkansen (context map) 

 
− Hoe beter inspelen op gesignaleerde trends in de maatschappij (ketenverkorting, roep om 

meer duurzaamheid, verstedelijking + product van dichtbij)?  
− Genoemde technologische ontwikkelingen vooral gericht op verlaging kosten van productie. 

Welke zie je buiten de sector [in de toekomst]?  
− Zijn er kansen waar je als bedrijven gezamenlijk commercieel op kan inspelen (producent – 

handel – verwerking) zodat je er allemaal beter van wordt? Bv. ‘Probleem dat klanten 
inkoopprijs weten; veilingsysteem te transparant’? 

 
Sector-overstijgende maatschappijvragen 

 
− Wat zou rol van visserij daarbij kunnen zijn? Jelle Landstra (Trouw, Maart 2016): “Noordzee is 

geen natuurgebied, maar cultuurgebied. Zo is visserij ook onderdeel van het Noodzee-
ecosysteem. Dat betekent zeker beperkingen aan de bedrijfsvoering, maar met erkenning van 
de rol van de visserij als onderdeel van het ecosysteem.” 

− Hoe zien jullie zelf die rol? Welke producten of diensten horen daarbij? (dat hoeft zich niet te 
beperken tot vis)  

− Heeft de visserij nog bestaansrecht op de lange termijn? Hoe blijf je voor op de ‘concurrentie 
van andere delen van de wereld / Europa’?   
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Bijlage 5: Ambities van kenniskring voor ketenplan 

(resultaten huiswerk van sessie 2; te gebruiken als input bij bedrijfsbezoek in Valkenswaard)  

Tevoren opgestelde vragen van ondernemers aan KDV3 over varkensketen: 

− Wat was aanleiding om te starten met duurzaam? Heeft dat te maken met de betere marges die 
je kan maken, of waren jullie bang voor een toekomst zonder vlees, etc… 

− Hoe werkt de relatie tussen boer en handelaar?  
− Is er sprake van vaste prijzen of een wereldmarkt? 
− Hoe verdelen KDV partners de winst? 
− Wat doe je met product waar je (partner) geen afzet voor heeft? 
− Waarin onderscheidt KDV zich nu werkelijk? Slechts naam of ook kwaliteit en is dat 

zichtbaar/meetbaar? 
− Was er in de varkensketen (ook) sprake van gebrek aan onderling vertrouwen? Hoe heeft men 

dat bedwongen of hoe heeft men dat de kop ingedrukt? 
− Hoe is in de varkensketen samenwerking begonnen? Was dit eerst op een beperkt niveau met 

later verdere uitbreiding, of is er van begin af aan op grotere schaal vertrouwen gekweekt en 
toen pas begonnen nadat alle neuzen dezelfde kant op stonden? 

− Komt de innovatie bij de consument weg of is het gestart bij de boer? 
− Samenwerken is enorm lastig/intensief. Hoe heeft KDV dit (model) geregeld? 

 
Hoe denkt KDV over..... (knelpunten)? 

− Wat doe je met de vis waar je (partner) geen afzet voor heeft? 
− Kan een schip dan nog wel in een maatschap blijven varen? Alle opvarenden zijn immers maat 

en ondernemer 
− Urk heeft 80% van het scholquotum in handen. Wanneer we een soort unie (Unilever/Campina) 

zouden worden kunnen we dan zelf de prijs niet maken? 
 

Visie van deelnemende ondernemers op de (ideale) visketen: 

− Vaste seizoenprijzen voor de diverse sorteringen schol, gebonden aan een afgestemd 
aanvoervolume. Dit moet een prijs zijn waar de visserman ruimschoots voor kan vissen. 

− Voordeel voor de sector:  
o Product schol stabiel in prijs en volume; kostendekkend, geen prijsschommelingen, 

vermindering marktrisico’s  
o Door stabiliteit wordt product aantrekkelijk voor supermarkten in binnen- en buitenland: 

meer kansen voor uitbouwen van markt 
o Rust in de hele keten dus meer tijd om ons met z’n allen op andere aspecten te 

focussen: bvb promotie. 
− Een soort unie (Unilever/FrieslandCampina) worden zodat we zelf de prijs kunnen maken 
− Samenwerking tussen alle partijen van vis tot dis. 

 
Doelstellingen van ondernemers 

− Bedrijf: 
o Een rendabel visserijbedrijf 
o Gezonde balans tussen productiekosten en omzet 
o Kwalitatief hoogstaand product  
o Klein mogelijk ecologische footprint 

− Keten: 
o Ketenverkorting (innoveren) zodat kwaliteit op hoogst haalbare niveau komt 

(tilapia/panga keurmerken) 
o Samen in rustig vaarwater komen, en van daaruit gaan werken aan het verhogen van 

de marges.  
o Ketenplan opstellen: het liefst voor de hele sector; maar afhankelijk van gekozen koers. 

                                                           
3 Keten Duurzaam Varkensvlees 
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Meten van doelstellingen 

− Bedrijf 
o Positieve cashflow met voldoende reserves voor nieuwbouw (in euro’s) 
o Productiekosten omlaag en productopbrengst omhoog (marge in euro’s) 
o Kilo’s materiaal/liters gasolie/kilo’s vis (Cijfer 1 -10) 

− Keten 
o Draagt de samenwerkende partij bij aan doelstelling(en)? 
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Bijlage 6: Lessons learned over proces Kenniskring  
(door Wageningen Economic Research) 

Positief 

• Onderlinge vertrouwen sterk is toegenomen, en er is een groep ontstaan die zichzelf in de 
volksmond onderscheidt als ‘de kenniskring’. De beschuldigende vinger naar elkaar en heel hoop 
oplopende ruzies en emoties, zal  in deze groep niet meer gebeuren. 

• De bereidheid om elkaar op te zoeken en verder te werken aan een spannende stap. De openheid 
waarmee wij mochten meekijken. 

• Het feit dat ondernemers hun schaarse vrije tijd beschikbaar stellen om met elkaar te onderzoeken 
waar het aangrijpingspunt ligt om het beter/ anders te doen. Niet alleen voor henzelf maar ook voor 
anderen in de sector. Dit mede door meer inzicht te geven in de eigen situatie naar anderen als een 
kapstok voor de gezamenlijke discussie. In hoeverre hebben ondernemers ooit eerder zo in de ‘eigen 
keuken laten kijken?’ 

• Er zit veel (sociale en culturele) ‘eigenheid’ in de groep, die te weinig zelf herkend wordt, maar 
waarvan de gemene deler ook ‘veranderingspotentie’ heeft. Het is niet hetzelfde om met een groep 
vissers te werken of met een groep tuinders. Een groep vissers / verwerkers is veel meer 
‘gemeenschapsgebonden’. Nu nog kijken hoe dit aan te wenden om stappen te zetten. 

Negatief 

• Het is nog niet goed helder wat de groep wil en hoe ze daar zelf individueel een bijdrage aan 
kunnen leveren. De ambitie is een vaste prijs voor schol 4, maar de vraag is of ze daarvoor 
willen samenwerken. 

• De beperkte tijd van de kenniskring versus het gewenste doel. Hoe ondersteun je dan als 
buitenstaander (Wageningen Economic Research) de lef/moed die de deelnemer zelf moet 
uitstralen om in deze vaste wijze van opereren en hechte gemeenschap het heel anders te gaan 
doen. 

• Het afstemming met andere collega’s (binnen of buiten kenniskring) vond meestal buiten WEcR 
om plaats. Buiten de bijeenkomsten om was weinig directe interactie / communicatie tussen 
WEcR en de kenniskring, dat liep vooral via de gemeente. 

• De vraag vanuit de groep en de begeleiding van het WEcR kenden elk een eigen dynamiek. Dit 
maakte het aansluiten van aanbod op vraag erg lastig; wederzijdse feedback was schaars. Veel 
strategische discussies hebben binnen het WEcR plaatsgevonden in de voorbereiding van de 
sessies; en (naar ons idee) tussen ondernemers van de sector; maar niet gezamenlijk.  
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Bijlage 7: Beschrijving van route voor een actieplan, Sept 2016. 

 24 September  29 Oktober  ….. 
Initiatief 
ondernemers – 
gemeente Urk 
 
Meer vertrouwen 
voor betere 
samenwerking in 
keten 

1. Uitwerking actieplan1: 
− Beschrijving van situatie waar we naar toe 

werken over 1 jaar: hoe zien de 
prijsafspraken eruit; hoeveel mensen doen 
mee etc. 

− Bepalen van rollen en acties formeel / 
informeel 

− Benoemen van personen en streefdata  
− Benoemen van mijlpalen in de tijd: korte 

termijn resultaten en lange termijn stapjes 
2. Huiswerk2: behalen succes per doel 
3. Te ondernemen acties tot 29 Okt. 

   

 
 
 

Uitvoering plan 

      
      
Kennisvraag 
(WER – kenniskring) 
 
Stelling: Voor 
samenwerking in 
vertrouwen nodig.  
 
Hoe creëer je meer 
vertrouwen? 
 

  4. Presentatie actieplan (ondernemers / 
gemeente) 

5. Terugkoppeling huiswerk: 
− Heeft traject meer vertrouwen gewekt?  
− Heeft traject meer kans op onderlinge 

samenwerking opgeleverd? 
6. Tijdlijn: ervaringen met traject 
7. Integreren van ervaringen in eigen 

strategie: 
− Hoe vertrouwen versterken? 
− Andere criteria dan vertrouwen om tot 

samenwerking te komen? 
8. Uitwerken A4’tje ter ondersteuning van 

communicatie met collega’s 
9. Aanpassing van actieplan 
− Reflectie op rollen / taakverdeling 
− Te ondernemen acties door gemeente en 

ondernemers in groep 

 10. Uitdragen van actieplan en 
ervaringen kenniskring door de 
ondernemers dmv presentatie bij 
evenement of schrijven artikel 
visserijnieuws. 

1 Suggesties. Hoe meer mensen weten wat de stappen zijn naar de langere toekomst, des te gemakkelijker je de route kan vasthouden als het even tegenvalt. 
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Bijlage 8: Evaluatie van de kenniskring onder de deelnemende ondernemers (incl. gemeente). 
We hebben meer begrip en meer 
kennis van elkaar. 

75% 80% 70% 75% − Door de vertrouwde gesprekken en uitleg van elkaars situatie is er naar mijns inziens meer duidelijkheid van elkaars 
problemen en mogelijkheden 

− We hebben open met elkaar gesproken en daarin elkaars problemen in kaart gebracht, daarin is de kennis en ook het 
begrip wel degelijk op een op een hoger plan gebracht. 

− Op zich hebben we van elkaar geleerd. Toch voel ik nog een ondertoon die ik niet goed kan benoemen maar die 
wellicht zijn oorsprong vindt in het “vertrouwen” 

In de groep hebben we nu meer 
vertrouwen in elkaar 

75% 80% 40% 60% − Omdat we elkaar bepaalde dingen in vertrouwen hebben verteld over elkaars situatie is er meer vertrouwen tegenover 
elkaar gekomen. 

− De open sfeer heeft er toe bijgedragen dat er inderdaad meer vertrouwen is gekweekt 
− Vertrouwen begint te groeien. Was in begin helemaal geen sprake van. Toch wordt er nog teveel om elkaar heen 

gedraaid. Kat uit de boom kijken. Voorzichtigheid. 

We hebben bij elkaar in de keuken 
gekeken 

25% 30% 50% 50% − Ik ben tot nog toe niet bij iemand in de zaak wezen kijken, maar hebben wel door middel van gesprekken wat mogen 
proeven hoe het bij de ander werkt bij het ontstaan van de prijsvorming 

− Ik wacht nog steeds op eerste bezoek 
− Echt letterlijk in elkaars keuken hebben we denk ik niet gekeken. De “keuken” bestond in dit geval alleen uit het 

praten met elkaar binnen de groep. 

We werken met nieuwe opties 
waarbij de hele keten rendabel kan 
draaien 

0% 60% 20% 70% − Zijn hier wel over aan het brainstormen maar is nog niet daadwerkelijk tot uitvoer gekomen. 
− Niets is nieuw. Wel is er een duidelijke visie ontwikkeld hoe er gestuurd zou moeten worden om de rendabiliteit te 

waarborgen. 
− Als we er echt gaan uitkomen richting stabiele prijs schol IV betekent dat een doorbraak voor de hele keten. 

Landsbreed! 

Wat is een belangrijke volgende stap voor de groep? 

− De belangrijke volgende de stap is om meer mensen hier bij te betrekken zodat dit ook breder gedragen gaat worden. 
− Groepen vissers en producenten te vinden die hun nek uit willen steken voor een vaste prijs voor schol 4, wat de overige prijzen automatisch zal beïnvloeden 
− Lastig te beantwoorden; beantwoord deze vraag liever na de meningen van de anderen gehoord te hebben. 
− Gesprekken starten met partijen (grootverwerkers, PO) 

 Welke actie wil je daar zelf op ondernemen? 

− De rol die ik hier bij voor me zelf zie is om hier als ambassadeur bij andere collega’s mee naar buiten te treden. 

Ik ben door de kenniskring anders over samenwerking in de keten gaan denken, namelijk: 

− Ik ben door de kenniskring niet anders gaan nadenken over de samenwerking in de keten omdat ik hier eigenlijk altijd al van overtuigd ben. 
− Niet anders, ben altijd al een voorstander geweest van open overleg in de gehele sector. Begrip voor elkaar kan ons allemaal alleen maar ten goede komen. 
− Ik ben me er meer van bewust geworden dat we niet zonder elkaar kunnen en elkaar in de toekomst hard nodig hebben om een goede prijs en stabiele markt te garanderen dus dit kan 

alleen door niet zoals in het verleden recht tegenover elkaar te staan maar intensief samen te werken waarvan deze groep misschien wel het startschot is 

Overige opmerkingen: 

− Ik vond het in deze kenniskring in ieder geval wat leerzaam om elkaars ideeën aan te horen en te analyseren zodat we daar dichter bij elkaar komen en elkaar kunnen aanvullen. 
− Er vinden weer gesprekken plaats op bestuurlijk niveau tussen producenten organisaties en verwerkers (vermarkters). Verder zijn er ontmoetingen gepland tussen verwerkers en een 

grotere groep jongere ondernemers uit de aanvoersector op 5 november. 
− Samenwerking heb ik altijd al van belang gevonden. Ik heb nu eindelijk het idee dat we ergens KUNNEN uitkomen zonder elkaar steeds in het vaarwater te zitten. 

 


