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▪ Vessel length

▪ Mesh size

▪ Weather

▪ Gear type

▪ Market price

▪ Season

▪ Engine size

▪ Regulations

What has the greatest influence on fishing activity?
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The skipper!

Als we onderzoekers vragen welke factor het meeste invloed heeft op de visserij, 
ontstaat een levendige discussie. Wat vaak vergeten wordt is dat de schipper en zijn
bemanning in feite het meeste invloed hebben. Zij maken immers de keuzes
(waarmee, waar en wanneer te gaan vissen). Het menselijk gedrag is de grootste bron
van onzekerheid in visserij-onderzoek. Daarom is het belangrijk dat we de mensen, 
hun gedrag en keuzes beter begrijpen.
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activity

BEHAVIOUR

Outcomes:
Logbook landings 
& observation or 

survey data

What do we know about fisher behaviour?

History

Fisheries

tradition

Livelihood
Family

Community

Worldview

Crew

Habits

Knowledge

Métier

Short term
Technical
Based on outcomes

Market

Compliance

Dit plaatje laat zien welke onderdelen van visserijgedrag we begrijpen met ons 
huidige onderzoek (blauwe deel), en welke elementen redelijk vervat zijn in metier 
analyse (zie oranje). Maar metiers schieten tekort in het begrijpen van gedrag, ze zijn 
gericht op de korte termijn, gefocust op techniek, en gebaseerd op uitkomsten van 
gedrag maar gaan niet over de intentie. Wat wel invloed heeft op intentie staat in de 
sheet in het witte deel. Het gaat dan om: de bemanning, wereldbeeld, gewoonten, 
geschiedenis, visserijtraditie(s), familie, livelihood (visserij is niet alleen een baan 
maar onderdeel van identiteit), kennis, gemeenschap. In sociaal wetenschappelijk 
onderzoek wordt wel naar deze factoren en naar intentie gekeken. Hoe kunnen we 
dat beter meenemen in visserijonderzoek?  
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A combination of quantitative 

and qualitative methods to identify: 

Patterns of actions, which aim to create congruence between 

normative notions about how fishing should be practiced, 

and fishers’ dependence on different social and ecological contexts

Fishing Styles offer an approach
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What the fisherman himself 
thinks of his behaviour

The external factors that motivate 
fisher behaviour 

(Boonstra & Hentati-Sundberg, 2016)

Boonstra en Hentati-Sundberg hebben in 2016 een artikel geschreven over de visserij
in Zweden, waarin ze voorstellen om fishing styles (visserijstijlen) te gebruiken.De
term is afkomstig uit sociaal wetenschappelijk landbouw onderzoek. Ze hebben het 
toegepast op de visserij. Visserijstijlen combineert kwantitatieve methoden (cijfers) 
met kwalitatieve (gesprekken met mensen). Het idee van visserijstijlen is dat je
patronen ontdekt in wat vissers doen en waarom ze het doen door met vissers te
praten en door te kijken naar de gegevens van de visserij (vangsten, locatie etc.). Wat 
vissers doen en waarom wordt ook bepaald door de context waarbinnen ze opereren
(sociaal & ecologisch). Bovendien is het belangrijk van visstijlen onderzoek, dat het 
ook wil kijken naar wat vissers er zelf van vinden.
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AND320,000 logbook observations over 15 years 28 fisher interviews (60 hours audio= 430,000 words)

Deze slide laat zien welke data we gebruikt hebben. 28 interviews met vissers en de 
logboek gegevens van de afgelopen 15 jaar. In de logboekgegevens kun je ook zoeken
naar patronen: waar is er gevist door welke groepen, hoeveel is er gevist en welke
soorten zijn met name aangeland (in welke combinaties).
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Qualitative analysis – MCA and inductive grouping

Vervolgens hebben we al die data geanalyeerd, ook door een combinatie van 
methodes (clusteranalyse & het hand- en hoofdwerk van sociale wetenschappers, 
met veel koffie en chinees eten).
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• Village
• Entry to fishery
• Motivation
• Crew relationships
• Outlook on the future
• Tradition and history
• Religion
• Farmer or hunter?
• Succession
• What they think of other fishers
• What they think of regulations
• What they think of science

• Age
• Connection to place at sea
• Quota status
• Where they usually fish
• Discards
• Target species
• Gear
• Financial position
• Adaptive/reactive
• Work-life balance
• Identity-fishery entanglement
• Business structure
• EMK membership (Fisher’s NGO/lobby)

So much to say, so little time...
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Het onderzoek heft heel veel opgeleverd, heel veel factoren kunnen een rol spelen bij
keuzes van vissers, maar in deze ICES presentatie is weinig tijd om alles te bespreken
(7 minuten mogen de presentaties duren). We hebben, door de gesprekken met 
vissers, o.a. informatie over:

- Visserijdorpen / - Waarom men is gaan vissen
- Motivatie / - Relatie met bemanning
- Zicht op de toekomst / - Traditie en geschiedenis
- Religie / - Boer of jager zijn?
- Opvolging / - Wat vissers vinden van andere vissers
- Wat vissers vinden van de regelgeving / - Wat vissers vinden van de wetenschap
- Leeftijd / - Verbondenheid met plaats
- Quota / - Waar ze vissen
- Discards / - Doelsoorten
- Tuig / - Financiele positie
- Adaptief / reactief (in innovatie) / - balans tussen werk-vrij zijn
- Identiteit van vissers zijn / - Bedrijfsstructuur
- EMK lidmaatschap
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Specialist

Historic 
grounds
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Historic 
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grounds
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Specialist
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grounds
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Personality, livelihood, cultural setting
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More interviews 

needed to understand 

this factor

Voorlopige uitkomsten van ons onderzoek. We denken dat er 8 visserijstijlen te onderscheiden zijn, 

waarbij 4 factoren een hoofdrol spelen: (1) werkritme - wel of niet continu vissen /  (2) 
bedrijfsstructuur - schipper eigenaar familiebedrijven of een rederij / (3) specialist zijn of diversifiëren / 
(4) relatie tot visserijgronden.

(1) Het werkritme is een fundamentele keuze dat te maken heeft met hoe een visser denkt dat hij zijn 
werk het best kan doen (normatief): 5 dagen per week vissen (ma-vrij) of continu vissen. Er was veel 
aandacht voor deze verandering in de visserij tijdens onze gesprekken. We hebben vooral gesproken 
met vissers die doordeweeks vissen, dus kunnen we niet zo veel zeggen over hoe continu-vissers 
denken over hun werk. (2) De bedrijfsstructuur maakt een groot verschil met betrekking tot de zorgen 
en verantwoordelijkheden van de schipper. Wij hadden de indruk dat rederij-schippers veel rustiger 
waren omdat de rederij zorgt voor veel dingen zoals quota beheer, onderhoud van het schip, en lange-
termijn investeringen. Ook was er een groot verschil in hoe sterk de verbinding tussen werk en familie 
was. Voor schipper-eigenaars was hun vader en/of zoon vaak ook nog steeds/al bezig in de 
onderneming. (3) Sommige vissers zijn gespecialiseerd in een tuig en/of vissoort, en sommigen 
wisselen af. (4) De laatste factor is de verbinding die een visser heeft met zijn visgronden. Voor 
sommige vissers was een visgebied ook een historische plek waar ze herinneringen en verbinding mee 
hebben. Dit komt alleen maar voor in familiebedrijven. Een tweede groep vissers denken over 
gewenste visgronden, voor meer praktische redenen en met een iets kleiner belang. De derde groep 
had meerdere visgronden, en waren ook meer open om nieuwe gebieden uit te proberen.

Tot slot weten we uit de literatuur dat factoren als persoonlijkheid (ben je avontuurlijk aangelegd, of 
innovatief), de livelihood en de culturele setting (verschillen tussen verschillende visserijplaatsen) ook 
een rol spelen. Daar hebben we in deze set interviews minder aandacht aan kunnen besteden.
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Same metier ≠ same fisher
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Metier: TBB_70-90_DEF
Beam trawl 70-90mm mesh
Plaice/sole catch composition
Netherlands EEZ
Low seasonal variability• Fishes Monday to Thursday

• Owns the vessel
• Family business for five 

generations
• Owns and operates the 

business along with his father 
and his son

• Specialised fishing technique 
• Historic fishing grounds
• Worried about the future 

• Fishes 7 days on and 7 days 
off

• Fishing company owns the 
vessel

• First-generation fisher
• Company decides crew, gear 

investment, quota acquisition
• Flexible technique 
• No connection to fishing 

grounds 
• Relaxed about the future

Klaas Jan

Working 
rhythm

Business 
structure

Switch or 
specialise

Fishing 
grounds

Het onderzoek heeft laten zien dat vissers in dezelfde metier kunnen zitten (zelfde
tuig, doelsoort, locatie en seizoen) maar heel anders opereren. Als voorbeeld daarvan
stellen we 2 ‘ ideaaltype’  vissers voor (dus vissers die niet echt bestaan, maar zouden
kunnen bestaan): Jan en Klaas. Om te laten zien hoe divers de visserij kan zijn.

Klaas vist van maandag tot donderdag, is schipper-eigenaar, 5de generatie visser
werkzaam in een familiebedrijf. Hij werkt samen met zijn vader en zoon. Is 
gespecialiseerd in boomkor visserij, heeft historische visserijgronden en maakt zich
zorgen om de toekomst door alle ontwikkelingen die momenteel spelen.

Jan doet aan continu-visserij, vist als schipper in een rederij en is de eerste visser in 
zijn familie. De rederij kiest de techniek, o.a. boomkor, en de bemanning, bepaalt de 
investeringen en beheert de quota. Afhankelijk van tuig en seizoen worden de 
visserijgronden gekozen, hij is gewend in meerdere gebieden te vissen (en te zoeken).  
Jan maakt zich niet veel zorgen over de toekomst.
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Knowing fishers avoids unintended consequences

How will the fishermen cope with this?

Klaas

Jan

• Agile
• Unpredictable patterns
• Lower personal stakes 
• Company will lobby on his 

behalf
• Team of people helping 

with long-term strategy
• Possibilities to reskill (e.g. 

move from demersal to 
pelagic fishery or from 
skipper to processor )

• Fixed grounds
• Predictable patterns
• High personal stakes 
• Relies on producer 

organisations for 
representation to gov.

• Business management 
kept in the family

• Large barrier for reskilling

We provide evidence about 
who will win and lose from 
certain policy interventions, 
but managers have to choose 
what they want the future of 
Dutch fishing to look like

Hoe kunnen we deze kennis nu gebruiken? Met de verschillende ruimtelijke

veranderingen op zee, zoals windmolenparken en Brexit, kunnen we zien dat de 

veranderingen waarschijnlijk anders zullen uitpakken voor typen vissers (Jan of 

Klaas – in dit voorbeeld). Klaas zal met zijn vaste visgronden meer last hebben

van ruimtelijke veranderingen, met name als die plaats vinden op ‘zijn’  gronden. 

Zijn vispatroon is voorspelbaar, hij heeft grote persoonlijke belangen bij het 

kunnen doorgaan met visserij en is afhankelijk van de visserij vertegenwoordigers

om te onderhandelen.  

Jan is flexibeler, wendbaarder. Zijn visserijpatroon is onvoorspelbaarder, kan

schuiven in opties. Heeft een relatief kleiner persoonlijk belang, zijn familie zit 

niet ook in de zaak, heeft een rederij die voor zijn zaak lobbyt en mensen die 

helpen met strategische keuzes. Ook lijken zijn opties om om te schakelen groter.

Met deze inzichten in de diversiteit van ‘vissers’ kunnen we laten zien hoe 

beleidsbeslissingen anders uitpakken voor andere groepen vissers. Beleidsmakers

moeten de keuzes maken. Het beter kennen en begrijpen hoe de vloot in elkaar

10



zit, voorkomt een aantal onbedoelde gevolgen.
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▪ It depends on your objectives:

● Continuous fishers might have more efficient vessel utilisation

● Weekday fishers might offer better working conditions to crew

● Fishing companies consolidate and make the industry more uniform 

● Skipper-owner businesses contribute to cultural heritage and 
identity and keep a community intact

● Specialists might flourish in single-stock management regimes

● Switchers take advantage of the whole ‘basket’ of species

● Connection to fishing grounds might determine how a fisher reacts 
to a busier North Sea

These insights are a toolbox, not a hammer
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Working 
rhythm

Business 
structure

Switch or 
specialise

Fishing 
grounds

Deze kennis is een hulpmiddel, geen oplossing (voor alles). Ook is er niet ‘ een beste’  
type visser. Het laat alleen zien hoe verschillende ontwikkelingen / beslissingen
anders uitpakken voor de verschillende groepen vissers. 

De dominante factoren op basis waarvan je clusters kunt maken (werkritme, 
bedrijfsstructuur, specialisten of niet, relatie tot visserijgronden), werken in de 
praktijk allemaal anders uit. Wat gewenst is of niet, is afhankelijk van de doelen van 
visserijbeleid.

- Continu vissers hebben misschien meer efficient gebruik van hun schip
- Ma-vrijdag vissers bieden hun bemanning wellicht betere werkomstandigheden
- Rederijen consolideren en maken de visserij meer uniform
- Schipper eigenaar familiebdrijven dragen bij aan cultureel erfgoed, identiteit en

sociale cohesie in visserijgemeenschappen
- Specialisten floreren in een ‘ single-stock’ beheer regime
- Diversificerende vissers zijn wendbaarder
- Verschillende relaties tot visgronden maken dat vissers anders reageren op 

ruimtelijke verandering.
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Veel dank aan de vissers die bij hebben gedragen aan dit onderzoek.

12



Appendix: Mixing methods
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Bijlage: deze figuur laat in een tijdspad zien hoe we steeds heen en weer zijn gegaan, 
tussen kwantitatieve (paars) en kwalitatieve methoden (oranje) en hoe die 
uiteindelijk samen bijdragen tot de visserijstijlen (combinatie van kwalitatieve en
kwantitatieve informatie).
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