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Inleiding 

 
Deze projectbeschrijving behandelt de voorgenomen activiteiten voor het opzetten van een 

gezamenlijke verkooporganisatie door vissers die streven naar een ecologisch en economisch 

duurzame bedrijfsvoering. Dit voornemen komt voort uit de kenniskring harder en zeebaars. Het plan 

is besproken met het Productschap Vis die zich achter dit project heeft gesteld. Er wordt subsidie 

aangevraagd in het kader van de subsidieregeling Collectieve acties in de visketen. Een projectplan 

conform het format van de subsidieregeling volgt op korte termijn.  

 

Aanleiding 

Vis wordt hoofdzakelijk verhandeld als anoniem bulkproduct. Individuele vissers hebben weinig 

mogelijkheden om zich met hun visserij of hun producten te onderscheiden van de hoofdstroom en 

ze kunnen ook weinig invloed uitoefenen op de prijs van hun product. De enige manier voor vissers 

om hun besommingen te verhogen is door meer vis aan wal te brengen. Vissers die met meer zorg 

voor omgeving en visstand een beter product aan wal brengen krijgen vaak dezelfde lage prijs. De 

kenniskring harder en zeebaars streeft daarom naar een marktkanaal dat zorgvuldig werkende 

vissers kan verbinden met bewuste consumenten die daarvoor een meerprijs willen betalen. 

 

Doel van het project 

De groep vissers namens wie subsidie wordt aangevraagd wil zelf een handelskanaal realiseren om 

duurzaam verkregen vis van hoge kwaliteit bij de daarin geïnteresseerde klanten te brengen. Het is 

voor individuele vissers moeilijk om dit zelfstandig te doen omdat er per bedrijf te kleine volumes, te 

weinig assortiment en onvoldoende continuïteit in aanvoer is. Daarom is een gezamenlijke 

organisatie nodig. De vissers weten echter nog niet precies voor welk type rechtspersoon moet 

worden gekozen, met wat voor statuten en reglementen etcetera. Doel van het project is hiervoor 

een organisatie uit te werken waarin alle juridische, praktische en logistieke zaken zijn geregeld 

zodat deze organisatie na afloop van het project direct aan de slag kan. 

 

Eindbegunstigde 

Deze aanvraag wordt ingediend als samenwerkingsverband van vissers. De eindbegunstigde is de 

gezamenlijke groep vissers in de vorm van de op te richten organisatie. Zolang deze organisatie nog 

niet bestaat treedt Barbara Rodenburg-Geertsema van de TS31 op als penvoerder. Het bedrijf VOF 

TS31 Internos is financieel verantwoordelijk. Om het project van de eigen bedrijfsfinanciën 

gescheiden te houden zal hiervoor onder andere een aparte bankrekening worden gebruikt. 

 

Leeswijzer 

Dit projectplan behandeld achtereenvolgens: 

- de motivatie, het draagvlak en waarom het project niet door de markt tot stand kan komen 

- de huidige situatie in de visketen en waarom die verduurzaming bemoeilijkt 

- projectactiviteiten en stappenplan 

- projectorganisatie en planning 

- op te leveren producten 

- risico’s en genomen maatregelen om die te ondervangen 
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Motivatie 
 
Relatie met doelen van het VIP 
Het project is gericht op duurzame bedrijfsontwikkeling. Daarbij gaat het om duurzaamheid in 

economische en ecologische zin. Vissers die concrete stappen zetten om hun visserij te 

verduurzamen krijgen door dit project toegang tot marktkanalen die een meerprijs kunnen betalen 

voor kwaliteitsvis van gecontroleerde herkomst. Op die manier worden vissers beloond voor hun 

inspanningen om hun visserij te verduurzamen. Hiervan zal een stimulerende werking uitgaan 

richting collega-vissers.  

 

Draagvlak 

De onmogelijkheid om een hogere prijs te krijgen voor de vis als je bijvoorbeeld met grotere mazen 

gaat vissen is sinds de oprichting van de kenniskring harder en zeebaars een terugkerend onderwerp 

in de vergaderingen. Daaruit komt de wens voort voor een transparante korte keten voor deze vis. 

De eerste projectopzet is besproken met het Productschap Vis. Pvis vindt het een erg interessant 

projectidee en ondersteunt de subsidieaanvraag. 

 

Bij de aanvraag zijn alle leden van de kenniskring harder en zeebaars betrokken: Dries Wiersma 

(WR16), Alexander Zijp (WR1), Jack Zwagerman (WR53), Klaas Stins (HD102), Jan Geertsema (TS31) 

en Job Bout (TH).  Daarnaast doen mee: Dirk-Albert Blom (TX25), Hans en Siemen Kay (WR4), Niek 

Helsloot (WR141), Jouke Visser (HA2), Han Ypma (WR244)en Arie de Visser (WR18).  

 

Er is ook een groeiende groep geïnteresseerde afnemers: Versvishandel Jan van As (Amsterdam, 

groothandel voor de tophoreca in Amsterdam), Eurofisch (Den Oever, ten behoeve van Odin en 

Udea,  groothandels in natuurvoeding voor West- en Midden-Nederland),  Supermarktketen Marqt 

(Amsterdam, Haarlem), Biologische groothandel De Zaai-ster (Leek, voor natuurvoedingswinkels in 

Noord- Nederland), Kruidenier Foodservices (Rotterdam, ten behoeve van cateringbedrijven, 

landelijk), enkele toprestaurants zoals Het Schathoes in Leens en Rhederoord in De Steeg. Deze 

afnemers vragen wel om transparantie en herkomstgaranties. Versvishandel Jan van As vindt het 

afnemen van deze vis via korte transparante ketens zo belangrijk dat ze hiervoor binnen het project 

‘Vis en Seizoen’ een klein budget hebben opgenomen om al op korte termijn aan de slag te kunnen 

met het labelen van individuele vissen ten behoeve van herkomsttransparantie. Daarnaast wordt 

deze aanvraag ondersteund door: de Nederlandse Vissersbond, PO Wieringen, Visafslag Hollands 

Noorden, Stichting Streekproducten Nederland, Stichting Waddengroep, Staatsbosbeheer (Regio 

Noord), Waddenvereniging en Stichting de Noordzee. Door vissers uit verschillende andere gebieden 

is interesse getoond, onder andere vanuit de Noord-Hollandse Bond van Binnenvissers en vanuit een 

groep IJsselmeervissers die een eigen certificeringproces volgt. 

 

Marktfalen 

Voor het opzetten van een solide verkooporganisatie die het vertrouwen van de deelnemers 

verdiend is kostbare professionele kennis en begeleiding nodig. Daarnaast is tijd en inzet van de 

betrokken vissers nodig. Omdat de vissers afhankelijk zijn van de wekelijkse verkoop van de 

aangelande vis kan niemand kan het zich permitteren daarmee te avonturen. Het gaat om gezonde 

visserijbedrijven gebaseerd op lage kosten en lage opbrengsten. Zonder subsidie kunnen deze vissers 

het uitwerken van een gezamenlijke verkooporganisatie niet organiseren en financieren. 
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Bestaande situatie in de visketen 
 
De visserij kampt met problemen.  Veel visbestanden zijn geslonken en het kost meer moeite vis te 
vinden en te vangen. In combinatie met hogere brandstofprijzen is het voor visserijbedrijven steeds 
moeilijker om rendabel te werken. Veel innovatieprojecten richten zich daarom op de verhouding 
tussen de bij het vissen verbruikte hoeveelheid brandstof en de waarde van de gevangen vis. 
Daarnaast zijn er diverse initiatieven om een verdere verslechtering van bestanden te voorkomen en 
de verkoop van ‘Goede vis’ te bevorderen.  
‘Goede vis’ gaat dan niet alleen over de soort vis die wordt gevangen, verhandeld of gekocht. Het 
maakt heel veel uit hoe de vis gevangen is, waar en wanneer. De visser maakt daarbij het verschil. Hij 
kiest immers zijn vismethode, maaswijdte, vistijden, vislocaties, treksnelheid etcetera. Sommige 
vissers doen extra hun best om alleen volwassen vissen te vangen met zo weinig mogelijk bijvangst 
en schade aan het zeemilieu. Zo worden jonge vissen, vogels en andere dieren gespaard. Maar zo 
vangen deze vissers ook minder vis dan wanneer ze die maatregelen niet zouden nemen.  
 
Bij de handel en verwerking komt vis van verschillende bedrijven en uit verschillende gebieden op 
één hoop. Daardoor weten consumenten niet hoe de vis gevangen is, waar en door wie. En zo kan de 
consumentenmarkt vissers niet stimuleren zorgvuldig te vissen. Bovendien wordt vis in de anonieme 
keten niet altijd optimaal behandeld en is de tijd tussen vangst en consumptie relatief lang. Er is in 
de markt wel ruimte voor een hogere eindprijs voor vis van goede kwaliteit. Zeker als ook de 
herkomst van de vis transparant is. Maar het is voor vissers moeilijk om de juiste kanalen te vinden 
en die mogelijkheden daadwerkelijk te verzilveren. Zelfs gecertificeerd duurzame vissers moeten 
constateren dat een groot deel van hun vis anoniem en zonder keurmerk het reguliere kanaal in 
gaat. Vishandelaren en groothandels in (biologische) levensmiddelen die wel interesse tonen om vis 
met keurmerk in de keten te brengen blijken daar zelden een meerprijs voor te kunnen of willen 
betalen.  
 
Op deze manier dreigt verduurzaming beperkt te blijven tot brandstofbesparing waarbij 
verdergaande maatregelen de hobby zijn van een heel kleine groep vissers die genoegen neemt met 
structureel lagere inkomsten. Voor verdere verduurzaming van de visserij is een duidelijke meerprijs 
nodig. Opdat visserijbedrijven die verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst niet alleen 
ecologisch maar ook economisch duurzaam kunnen zijn. En zodat meer vissers stappen durven te 
zetten om selectiever te vissen en hun invloed op het mariene ecosysteem te beperken. 
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Projectactiviteiten 

 
Het doel van de op te zetten verkooporganisatie is om de meerwaarde van extra kwaliteit en 
herkomstgarantie te benutten om verduurzaming van visserijbedrijven te bevorderen. Deelnemende 
vissers willen de verkoop van de vis zelf organiseren, zodat de vissers ook echt meedelen in de 
meerwaarde van (gecertificeerd) duurzame vis. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 
bestaande systemen en structuren; verkoopcoöperaties in het buitenland en in de landbouw, 
tracking en tracing systemen zoals dat van CIV Urk, duurzaamheidsbeoordeling conform MSC (evt 
ook Bioland, KRAV en Waddengoud), bestaande distributienetwerken en het visbureau. 
 

De toekomstige taken van een de verkooporganisatie zijn: 

 vis van koplopers op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit zelf in de markt zetten 

 actief nieuwe marktkanalen met meerwaarde aanboren / opzetten 

 transparante ketens realiseren en herkomst garanderen 

 beoordeling/certificering van vissers die maatregelen nemen om meer duurzaam te werken  

 promotie van gecertificeerd duurzame visproducten van aangesloten vissers 

 het bijhouden vangsten en bestellingen 

 organisatie van de distributie van de vis en het innen van betalingen 

 

Het opzetten van zo’n verkooporganisatie is niet eenvoudig. De juridische, financiële en 

organisatorische constructie moet zeer solide zijn. Door een zorgvuldig proces waarbij de 

deelnemende vissers nauw worden betrokken zullen vissers ook vertrouwen hebben. 

 

Activiteitenplan 

1. De eerste stap is het verder uitwerken van de doelen en taken van het de verkooporganisatie. 

Wat moet zo´n organisatie allemaal doen en wat kan beter aan andere partijen worden 

overgelaten? Uit deze eerste stap volgt een programma van eisen voor de verkooporganisatie.  

2. Het ontwikkelen van objectieve criteria voor zorgvuldig en natuurgericht vissen (tegengaan van 

bijvangsten, goed biotoopbeheer, minimaliseren van verstoring en beschadiging) zodat bedrijven 

die aan die objectieve criteria voldoen als deelnemer kunnen worden toegelaten. Hierbij worden 

ook natuurorganisaties betrokken zodat er draagvlak ontstaat voor het keurmerk/label bij 

natuurorganisaties en consumenten. Indien mogelijk wordt MSC-certificering aangevraagd maar 

dat is lastig bij ‘datadeficiënte visserijen’ en kostbaar bij kleine groepen vissers. 

3. Het uitwerken van de juridische en financiële constructie van de coöperatie: type rechtspersoon, 

statuten, reglementen. Daarbij hoort ook de vraag of dit een geheel nieuwe zelfstandige 

organisatie moet zijn en wat de relatie is met de verschillende Producenten Organisaties waar de 

deelnemers al lid van zijn. Personele invulling van de bestuurstaken. 

4. Uitwerken van het beoordelingsysteem: Uitwerken van standaards per visserijtype, uitwerken 

controlesysteem voor uitoefenen visserij en voor ketentransparantie. 

5. Het opzetten van de logistieke organisatie, inclusief administratief systeem. Daarbij hoort ook de 

samenwerking met de visafslagen en de taakverdeling tussen coöperatie en afslag. 

6. Het ontwikkelen van een digitaal systeem om online vangsten en bestellingen bij te houden. 

7. Beoordeling ketencontrole en ketentransparantie door externe partij. 

8. Communicatie en promotieplan. De deelnemende vissers neerzetten als verantwoordelijke en 

zorgvuldig werkende ondernemers, organisatie aanprijzen met transparantie van het net tot het 

bord, promotie van producten als duurzaam verkregen topproduct. 
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Organisatie en Planning 
 

Barbara Rodenburg-Geertsema (mede-eigenaar van het visserijbedrijf TS31) treedt op als penvoerder 

voor deze projectaanvraag en bij de uitvoering van het project zal zij optreden als projectsecretaris. 

Een onafhankelijke projectleider zal de projectleiding op zich nemen. Bij toekenning van de subsidie 

zal in overleg met betrokken vissers een projectleider worden ingehuurd. De financiën van het 

project zullen worden gecontroleerd door een speciaal voor dit project in te stellen kascommissie 

van 2 deelnemende vissers. 

Verder zullen bij elke stap steeds de daarbij betrokken organisaties worden geconsulteerd. Bij het 

formuleren van duurzaamheidcriteria zijn dat de natuurbeschermingsorganisaties, bij het uitwerken 

van de taakverdeling tussen de verkooporganisatie en bestaande organisaties in de visserij zijn dat 

die bestaande organisaties. Alle op pagina 3 onder draagvlak genoemde ondersteunende 

organisaties hebben hun bereidheid om constructief mee te denken toegezegd. 

 

In te huren professionals 

Naast het inhuren van een onafhankelijke projectleider zullen voor verschillende taken professionals 

en organisaties worden betrokken: 

Voor opzetten van de organisatiestructuur en juridische constructie: o.a. Nederlandse Coöperatieve 

Raad. 

Voor ontwikkelen duurzaamheidcriteria en beoordeling vissers (certificeringsysteem): op basis van 

offerte . 

Voor ontwikkeling digitaal systeem en website: offerte. 

Voor marktontwikkeling als streekproduct: Streekproducten Nederland, Waddengroep, …. 

Voor certificering ketentransparantie (waaronder MSC chain of custody): offerte 

Het gaat om meerdere kleine opdrachten aan verschillende opdrachtnemers. De opdrachtnemers 

worden geselecteerd op expertise en ervaring en op een goede prijs/kwaliteitverhouding.  

 

Planning 

Naar verwachting zal er in de zomer van 2009 duidelijkheid zijn over de financiering van het project. 

Begin mei start voor de meeste deelnemende vissers ook het drukke visseizoen. Tussen mei en 

oktober kunnen veel organisatorische zaken worden voorbereid. De zaken waar veel input van 

vissers voor nodig is zullen moeten wachten tot eind oktober 2009. 

 

Juni 2009 tot en met oktober 2009: 

Opstarten project. Optuigen projectmanagement, te starten met opdrachtverlening aan de 

onafhankelijke projectleider. Taakverdeling vaststellen, werkafspraken maken, treffen van diverse 

voorbereidingen zodat er in november 2008 direct tempo kan worden gemaakt met de vissersgroep. 

 

November 2009 tot en met april 2010: 

Programma van eisen vaststellen, bijpassende juridische vorm uitzoeken, besluit met vissers over 

organisatievorm. Opdrachtverlening voor het verder uitwerken van de juridische, financiële en 

logistieke organisatie. 

Conceptcriteria voor zorgvuldig en natuurgericht vissen formuleren. Deze per visserijtype verder 

uitwerken. 
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Mei 2010 tot en met oktober 2010: 

Organisatie wordt verder uitgewerkt op alle onderdelen door de verschillende opdrachtnemers. 

Proefbeoordeling van deelnemende visserijbedrijven aan de hand van de conceptcriteria middels 

bezoeken aan boord tijdens het vissen. 

 

November 2010 tot en met april 2011: 

Beoordeling van de resultaten van de organisatie-uitwerkingen in de Vissersgroep. Bijstellen. 

Afspraken over detaillering en afronding. Invulling bestuur van de organisatie. Inschrijving bij Kamer 

van Koophandel. 

Evaluatie proefbeoordelingen visserijbedrijven, conceptcriteria bijstellen, standaards per visserijtype 

vaststellen. Beoordelingssysteem en ketenbewaking verder uitwerken. 

In overleg met vissersgroep globale uitwerking digitaal systeem voor het online doorgeven van 

vangsten en bestellingen. 

Communicatie en promotieplan opstellen 

Opdrachtverlening voor bouwen website, maken informatiemateriaal, opzetten financieel en 

logistiek systeem. 

 

Mei 2011 tot en met oktober 2011: 

Beoordeling deelnemende visserijbedrijven volgens de vastgestelde standaards door Agro-eco, SGS  

of andere onafhankelijke certificeerder. 

Certificering van ketencontrole. 

Afronding van de gehele organisatorische structuur. 

Lancering van de verkooporganisatie. 

 

November 2011 tot en met december 2011: 

Afronding project. 
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Risicobeheersing 
 

Risico’s waardoor het project zou kunnen mislukken zijn: 

 

- Onenigheid onder de deelnemende vissers 

- Gebrek aan vertrouwen bij de deelnemende vissers 

- Onenigheid met andere partijen die in de visketen actief zijn 

- Deelprojecten die mislukken 

- Te weinig afnemers 

- Bij succes: te weinig vis 

- Bij succes: capaciteitstekort om alles goed rond te zetten 

 

Deze risico’s worden ondervangen door: 

 

- Steeds open en eerlijk communiceren. Tijd nemen voor het proces. Een goede projectleider 

met vertrouwen van de vissers aanstellen (hiervoor bestaan reeds meerder goede opties). Bij 

het opzetten van de organisatiestructuur mogelijkheden voor bezwaar en arbitrage 

inbouwen. 

- Ook naar buiten toe steeds open en eerlijk communiceren. Zorgen dat de vis geregistreerd 

blijft worden door de visafslag zodat er ook niet de schijn van een grijs circuit bestaat. 

Gebruik maken van de diensten van bestaande partijen in de visketen. 

- Mocht een projectonderdeel mislukken of meer tijd vergen dan binnen dit project past dan 

zal daar flexibel mee worden omgegaan. In overleg met de subsidiegever kan worden 

besloten iets tijdelijk te parkeren en de energie op iets anders te richten. 

- Het risico van te weinig afnemers lijkt erg klein. Het kan wel moeilijk zijn om de logistiek rond 

te krijgen om bij alle geïnteresseerden vis te leveren. Dit kan worden ondervangen door 

gebruik te maken van de diensten van bestaande partijen in de visketen. 

- Te weinig vis is een reëel risico. Zeker in de beginfase als er nog maar een klein aantal vissers 

is beoordeeld en toegelaten. Er zal dan moeten worden gekeken naar mogelijkheden voor 

versnelde toetreding van meer vissers. Dat zal echter niet ten koste kunnen gaan van de 

juiste beoordeling, dit wordt extern gecontroleerd. Beter ‘nee’ verkopen dan de 

geloofwaardigheid verliezen. 

- Capaciteitstekort kan een reëel probleem zijn waardoor het project en de toekomstige 

organisatie geloofwaardigheid kunnen verliezen. Voor het project wordt voldoende subsidie 

aangevraagd om alle benodigde inzet op projectbasis te kunnen inhuren tegen een reëel 

tarief. De bijdrage vanuit de vissers is goed doorgesproken en staat vast. De toekomstige 

organisatie zal ervoor moeten waken niet te lage kosten te berekenen zodat er altijd ruimte 

blijft om bij succes en hogere omzetten ook meer menskracht te kunnen inhuren. 

 


