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DE VISSERIJSECTOR
VAN 1996, 2004, 2012 EN…?

In 2004 liet de vissector zichzelf onder-

zoeken, door Rost & Co. Een landelijk 

gerenommeerd adviesbureau dat een rap-

port moest schrijven. Dit rapport haal ik 

bij tijd en wijle voor de dag, omdat het nu 

na acht jaar nog best actueel is.

De eindconclusies waren toen:

-

dan ooit;

-

ratie;

-

-

-

-

-

senteerd en er waren de eerste contacten met een 

-

-

-

-
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INHOUD

COLOFON

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

‘Winnaars hebben altijd een plan, 

verliezers altijd een excuus!’

Dit magazine is een uitgave van het North Sea Fish Center, 

als bijlage bij Visserijnieuws. Dit magazine dient als eindver-

slag voor de sector, van het project dat van 2009 t/m 2012 is 

uitgevoerd. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen 

zonder schriftelijke toestemming. 

Het NSFC is een landelijk sectorbreed gedragen visserijpro-

ject dat zich tot doel stelt het perspectief voor duurzame 

visserij te verbeteren door middel van het ontwikkelen, 

introduceren en bewaken van een duurzame standaard voor 

Noordzeevis (in eerste instantie schol), ter vergroting van het 

rendement voor de gehele visserijketen.

Teksten en foto’s: NSFC en Visserijnieuws

Druk en opmaak: GBU grafici, Urk

Oplage: 3.500 exemplaren

North Sea Fish Center

Postbus 199 Tel. 0527-688164

8320 AD  URK Fax. 0527-688139

www.fishcenter.nl www.northseafish.nl

info@fishcenter.nl

Het NSFC wordt gefinancierd door de Europese Unie en het 

Ministerie van Economische Zaken (voorheen LNV). Europees 

Visserij Fonds: Investering in duurzame visserij
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NSFC in vogelvlucht… 

2008-2009: 
VOORBEREIDING EN 
ONDERZOEKSJAAR

Na vier jaar North Sea Fish Center (NSFC) 

is de vraag terecht wat er in de afgelo-

pen jaren gedaan is. Aan de hand van 

vier losse artikelen wordt per fase inzicht 

gegeven in de ontwikkeling die het NSFC 

heeft doorgemaakt. In dit eerste artikel 

wordt ingegaan op dat wat vooraf ging en 

wat er het eerste jaar is gedaan.

Eén plan

-

-

-

-

-

Marktonderzoek

-

 

retailers

-

retailer

Pilots

-
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-

-

stimuleren

Verder in 2009

-

-

-

-

-

-
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Contract between NSFC and a processing – trading company

Regarding the usage of the NSFC Quality Mark
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NSFC in vogelvlucht… 

2010: 
KWALITEITSLABEL EN 
NIEUWE PROJECTOPZET

Begin 2010 vindt een gezamenlijk overleg 

plaats tussen RVT, MT, Visserij Innova-

tie Platform en het ministerie. Conclu-

sie is dat het NSFC nu ruim 1 jaar bezig 

is, maar onvoldoende progressie heeft 

gemaakt. Er is te veel tijd verloren gegaan 

aan organiseren en coördineren van het 

marktonderzoek en pilots. Er zijn te weinig 

echte stappen gezet. Focus moet liggen 

op conceptontwikkeling, nieuwe produc-

ten, nieuwe markten. Daarvoor moet extra 

expertise ingehuurd worden. Schol moet 

onderscheidend gemaakt worden.

Kwaliteitskeurmerk

-

-

-

-

-

-

-

Certificate number: NLxxxxxxx

This is to certifiy that the fish-products 

produced by the above mentioned 

organisation, have been verified to 

comply with the requirements of the 

NORTH SEA FISH CENTER 

QUALITY LABEL

Version 1: May 2012

The company has been subjected to an 

independent verification and conforms 

with the quality requirements of the North 

Sea Fish Center, for purchase, processing, 

storage and sales of 

NSFC Certified plaice 
(pleuronectes platessa)

This certificate also confirms, that the 

fish-products originate from an NSFC-

certified fishing vessel.

Details of the scope of this certification 

are available on the NSFC website for the 

quality label: www.northseafish.nl 

Valid from 15th May 2012                 Valid until 14th May 2013

cate of reficateificrtificate of registratertificate of registratertificate of registraCertificate of registraCertificate of registrCertificate of registrCertificate of registCertificate of registe of registe of registe of registe of regiate of regiate of regiate of regiate of regiate of regiate of regiate of regiate of regisate of regisate of regisate of registate of registate of registrate of registraate of registraate of registratate of registratiate of registratioate of registrationate of registrationate of registrationate oate oate ofate of ate of rate of recate of regisicate of registrattificate of registrationCertificate of registrationCertificate of registrCertificate of regtificate of recate of rate of re of re of rof rof rof rf ref rerereregegggiCertificate of regisCertificate of regisertificate of registate of recatefictificate of registrartificate of registratertificate of registraertificate of registraCertificate of registrCertificate of registrCertificate of registCertificate of registe of registe of registe of registe of regiate of regiate of regiate of regiate of regiate of regiate of regiate of regiate of regiate of regisate of regisate of registate of registate of registrate of registrate of registraate of registratate of registratiate of registratioate of registrationate of registrationate of registrationateate oate oate oate ofate of rcate of reicate of registificate of registrationCertificate of registrationCertificate of registrertificate of regcate of rete of re of rof rof rof rof rf rf rererereegegggiCertificate of regisCertificate of regisertificate of regist

PO Box 199
8320 AD  URK
Tel. +31 527 688164
I.   www.fishcenter.nl 
E.  info@fishcenter.nl

Authorized signature NSFC:

Authorized signature Certification Manager:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxx

Certificaat voor de handel.
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Projectopzet
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Verder in 2010
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NSFC in vogelvlucht… 

2011: 
VERBETERPROGRAMMA 
EN NIEUWE MARKTEN

Een jaar waarin de werkzaamheden alleen 

maar toenemen. De contouren van het 

keurmerk en de borging daarvan wor-

den steeds duidelijker. Er wordt contact 

gezocht met Stichting De Noordzee en 

Wereld Natuur Fonds om er meer ge-

wicht aan te geven. Samen met de handel 

wordt gezocht naar pilotpartners om het 

keurmerk te testen. Weer een lastig en 

langdurig traject. De scholburger ziet het 

levenslicht.

-

Pilots opstarten

-

-

-

-

-

-

-

-

Handelaren als proefpanel.
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NSFC VERBETERPROGRAMMA PLATVIS VISSERIJ 

Dit verbeterprogramma wordt aldus vastgelegd tussen het NSFC en aangesloten vissers:

Het North Sea Fish Center vertegenwoordigd door de heer Cees v.d. Berg, hierna te noemen NSFC,

en 

De heer/mevrouw __________________________ eigenaar van de _________, ingeschreven in _______________ d.d. _____________2012

en varend onder _________________________ vlag, hierna te noemen “visser” 

Ondersteunen de volgende uitgangspunten,

��������	
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

onderdeel van uit maakt.
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en 

�������������#�������������������"��+������������������-��#����!���������3������-��������4-3-5�

op de Noordzee als onderdeel van het North Sea Fish Center Keurmerk 

en 

komen het volgende overeen:
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Cees v.d. Berg       

<U���	
� � � � � � � � ������������V� ����WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

         

         Naam:                        _________________________________
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Verbeterprogramma en keurmerk

-

-

Productontwikkeling

-

-

-

-

-

-

Nieuwe strategie

-

-

-

-

Verder in 2011

-

-

-

Klootwijk proeft innovaties op de ESE in Brussel.
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NSFC in vogelvlucht… 

2012: 
SCHOLBURGER, 
DUITSLAND EN ITALIË

Het MT gooit het roer radicaal om. Er wordt een nieuwe strategie uitgedacht. De pilots 

zijn niet langer het doel. In 2012 moet het komen tot introductie van het keurmerk op de 

internationale markt. De focus komt te liggen op Duitsland en Italië. In een ultieme po-

ging om zelf bij de beleidsbepalers aan tafel te komen worden experts in de betreffende 

landen gezocht. Het NSFC wil proberen boven inkoopniveau de strategie te doen kante-

len. Een top-down benadering. Waar eerst werd uitgegaan van een push-strategie wordt 

nu overgeschakeld op een pull-strategie.

Scholburger

De scholburger wordt gelanceerd bij Vitam Catering.
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-

-

-

Internationale expertise

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Organisatie MT & RVT

Het managementteam bestond in eerste 

instantie uit Johan van Nieuwenhuijzen (UFA), 

Cees de Boer (MedFish) en André de Vries (Urk 

Fish Capital/Visgroothandel Urk). Eind 2010 

nam De Boer afscheid en werd opgevolgd door 

Cees van den Berg. In 2012 kwam Klaas Jelle 

Koffeman daar nog bij. 

Het werk dat door het MT gezamenlijk werd 

gedaan, werd bekostigd vanuit de eigen orga-

nisaties. De extra werkzaamheden vanuit het 

secretariaat (backoffice) buiten de gezamenlijke 

MT-uren om, werden rechtstreeks gedeclareerd 

bij het NSFC. 

De Raad van Toezicht werd in eerste instantie 

voorgezeten door de burgemeester van Urk 

Jaap Kroon, later kortstondig opgevolgd door 

oud-burgemeester Johan de Groot. Vervolgens 

was Johan Nooitgedagt (Nederlandse Vissers-

bond) technisch voorzitter. Verder zaten Guus 

Pastoor (Visfederatie), Cees Koffeman (VVU), 

Jan F. de Boer (VisNed, en eerder Luuk Kramer) 

en Teun Visser (MedFish) in de RVT. Dit was een 

onbezoldigde functie.

De NSFC-marktkraam met CVAH.
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-

-

Visie en toekomst NSFC 

-

-

-

Verder in 2012

-

-

-

-
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Perspectief Duitse scholmarkt 

NOORDZEESCHOL IN 
DUITSLAND: 
‘TERUG NAAR DE TOP’

Twintig jaar geleden zat de Noordzee-

schol er in Duitsland nog warmpjes bij. 

Schol stond in de Duitse top tien van 

meest geconsumeerde visproducten en 

bevond zich onder de favorieten van de 

Duitse consumenten. Maar de tijden zijn 

veranderd en in de eerste tien jaar van 

het nieuwe millennium zette een serieuze 

neergang in, die tot op dit moment nog 

niet echt tot een halt gekomen is. 

Door: Alexander Wever

-

-

-

Meischol

-

-

-

Actie op de winkelvloer bij Edeka.
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Spätsommer Scholle

-

-

-

-

-

Goede resultaten

-

-

-

-

-

Eerste stap

-

‘Zelfs een mars van duizend mijl 

begint met de eerste stap’. 

Hintergründe & Rezepte 

Spätsommer-Scholle aus der Nordsee
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Receptenboekje Edeka-campagne.
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Perspectief Italiaanse markt 

COMBINATIE VAN 
DUURZAAM EN KWALITEIT 
HEEFT TOEKOMST

In 2012 koos het NSFC voor een nieuwe 

strategie, waarbij met lokale experts de 

scholmarkt opengebroken moest worden. 

In Italië ging NSFC in zee met Valentina 

Tepedino van Eurofishmarket, geassis-

teerd door Pien Bennen. Een succesvolle 

combinatie, die leidde tot concrete af-

spraken met Esselunga, een van de toon-

aangevende supermarktketens in Europa. 

Een reconstructie.

Door: Valentina Tepedino

-

-

De delegatie van Esselunga luistert aandachtig naar Tiemen van Eerde (Neerlandia).
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-

-

-

Valentina Tepedino, directeur van Eurofish-

market Srl, over de introductie van het NSFC 

kwaliteitsmerk, en de mogelijkheden voor de 

toekomst.

Hoe ontwikkelt zich de markt voor duurzame pro-

ducten in Italië?

-

-

-

Waarom heeft Eurofishmarket besloten om het 

NSFC kwaliteitskeurmerk te promoten in Italië?

-

-

-

Welke trends ziet u in Italië met betrekking tot 

duurzaamheid en in hoeverre past het NSFC 

daarin?

-

-

Valentina Tepedino.
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-

Waarom denkt u dat NSFC erin geslaagd is dit 

project van de grond te krijgen?

-

-

-

-

-

-

Waarom moet volgens u een consument kiezen 

voor de NSFC label schol?

-

Luca Magnani, directeur kwaliteitscontrole 

Esselunga over NSFC

Wat is volgens u de toegevoegde waarde van het 

NSFC kwaliteitsmerk?

-

Waarom past het NSFC project in uw bedrijfsstra-

tegie en –filosofie?

-

-

-

-

-

-

-

Welke ontwikkelingen voorziet u wat betreft duur-

zaamheid en kwaliteit, en de rol van NSFC daarin? 

-

-

-

-

-
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MET SCHOL 

NEDERLAND VEROVEREN

Met de vereniging van ambulante hande-

laren (CVAH) en de Visgilde winkels zijn 

het afgelopen jaar ook twee pilots gedaan. 

Op de markt is getest of onafhankelijke 

productpromotie leidt tot extra omzet bij 

de viskramen. Visgilde heeft onderzocht 

of extra inspanningen op de winkelvloer 

hebben geleid tot meer scholverkoop.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Strategische visie 2013 -2015 

NSFC: 
VERDER OP EIGEN BENEN

Het North Sea Fish Center is vastbesloten 

de activiteiten in 2013 te continueren. Het 

NSFC ziet een concrete behoefte aan een 

gecoördineerde en inhoudelijk solide aan-

pak om het imago van Nederlandse platvis 

in onze belangrijkste (export)markten 

te verbeteren. Om meer onderscheid te 

creëren ten opzichte van concurrerende 

platvissoorten en uiteindelijk om structu-

reel meerwaarde te creëren. 

-

-

Beter inspelen op ontwikkelingen 

in onze belangrijkste markten

aan een select aantal internationale contacten, te 

-

-

-

                     

Hoe wil NSFC bijdragen aan 

creëren van meerwaarde 

door imago-verbetering van 

Nederlandse vis?

1. “NSFC vis is altijd een duurzame vis”  

-

-

-
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-

-

2. “NSFC vis is altijd een kwaliteitsvis”   

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. “NSFC brengt altijd wat nieuws” 

-

-

sector en een select aantal externe bureaus, met een 

-

Schapkaart Esselunga.
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-

-

                

4. “NSFC vis heeft een verhaal”  

-

-

Samengevat

-

Evaluatie met Edeka: v.l.n.r. Thomas Plakké, Alexander Wever, André de Vries, Sven Mutschler (Edeka), Kees 

de Boer en Leendert Hakvoort (beiden Osprey).
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Waar het NSFC voor staat

-

-

-

-

-

Organisatie & Exploitatie

Een duurzame organisatie gericht op innovatie 

en imagoverbetering

-

-

-

-

-

-

Meerwaarde NSFC in 2013

VAN én VOOR 

-

ners in een Europees Netwerk ‘business 

intelligence’ 

-

Verbindende schakel tussen de sector en 

-

Doel:

vergroten door: 

keurmerk, dat 

nieuwe verrassende concepten

Kwaliteitsschol uit onze eigen Noordzee;

- nieuwe producten

Creëren van schaarste is de beste garantie om 

op termijn een betere prijs te krijgen. Het NSFC 

bewerkstelligd dit door middel van een uniek en 

herkenbaar kwaliteitsproduct, in plaats van een 

anoniem bulkproduct.

draagvlak 

en financiële steun 

Schol in beeld op de Duitse markt.
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NSFC: GEZAMENLIJK 
INVESTEREN

Wat betreft de toekomst van het NSFC is 

één ding helder. Het NSFC moet na 2012 

doorgaan. Het NSFC heeft bewezen dat 

ze een toegevoegde waarde heeft voor 

de platvissector. Het realiseren van een 

ambitieus programma zoals geschetst in 

de visie 2013-2015 vraagt een investering.  

Investeren in het realiseren van de ambi-

tie van het NSFC.

Investeren in een ambitie 

-

-

Ondersteuning door de sector

Welke mogelijkheden ziet het NSFC om de 

benodigde middelen bijeen te brengen? 

Om een beeld te geven van de kracht van de sec-

tor: 

-

-

-

-

Organisatie

-

-

-

Beschikbaar budget bij verschillende investeringen 
per kilo, en hoeveelheden ‘NSFC’ aanvoer

Aanvoer schol 
in tonnen

Investering per kilo

€ 0,005  € 0,0075  € 0,010 

20.000 € 200.000 € 300.000 € 400.000

40.000 € 400.000 € 600.000 € 800.000

60.000 € 600.000 € 900.000 € 1.200.000

80.000 € 800.000 € 1.200.000 € 1.600.000
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Projectmanager Thomas Plakké van het NSFC 

GELOOF IN TOEGEVOEGDE 
WAARDE NOORDZEESCHOL

Hij redeneert graag vanuit de kracht en 

kijkt met ondernemers graag naar de toe-

komst. Met een hersteld imago, nieuwe 

concepten en aanjagers in de keten kan de 

schol markten terugwinnen en veroveren. 

Absoluut. Dat is wat Thomas Plakké voor 

ogen heeft, sinds twee jaar projectmana-

ger van het North Sea Fish Center (NSFC).

Door: Gerrit Hakvoort

-

-

-

Afrekening op hoofddoelen

-

-

-

-

-

-

Thomas Plakké, Eelco Leemans (Stichting De Noord-

zee) en André de Vries bij de ondertekening van het 

Verbeterprogramma.
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-

-

-

-

-

Keurmerk op de markt zetten

-

-

-

-

-

-

Thomas Plakké (54) woont in Breda. Ooit 

was hij bij Nutreco verantwoordelijk voor de 

marketing en sales van zalm in Europa en Azië. 

Daarvoor bij Hazlewood Foods – in de jaren ne-

gentig ook een grote speler in de Nederlandse 

visindustrie – deed hij businessdevelopment 

en maakte Plakké kennis met de platvis bij het 

toenmalige Sterk. Sinds 2004 heeft hij zijn 

eigen adviesbedrijf Nutriconcepts, waarmee 

hij concepten voor de levensmiddelenindus-

trie en supermarkten ontwikkelt. Vers, conveni-

ence/gemak en vernieuwende concepten zijn 

zijn specialismen. Veel ervaring deed hij op in 

de primaire agrofoodsector met pluimvee en 

varkensvlees en nu dus met vis. Voor Jumbo 

supermarkten ontwikkelde hij een lijn met 

heerlijke producten voor de feestdagen. Zijn 

hoofdadvies: ,,Probeer je te onderscheiden, 

bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, duur-

zaamheid, dierenwelzijn of pure smaak, maar 

vertel vooral het verhaal waarom je product zo 

verrassend en bijzonder is.’’
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-

-

-

-

-

-

-

-

Het NSFC is penvoerder in een afgelopen zomer 

toegekend project om filet in mengmonsters 

snel te kunnen traceren, tweeërlei: is de filet 

echt schol en komt deze echt uit de Noordzee? 

Afgelopen najaar is bij het ministerie een 

nieuw subsidieproject aangevraagd om het 

maatschappelijk verantwoord ondernemen in 

de sector goed over de bühne te krijgen. Er 

gebeurt ontzettend veel positiefs, maar voor 

maatschappelijke acceptatie is het ook nodig 

dat stappen die vooruit worden gezet ook wor-

den gecommuniceerd. Daarom wordt eveneens 

gewerkt aan een keten informatie systeem (kis) 

voor onze belangrijkste exportmarkten om 

communicatie in twee richtingen – vanuit en 

naar die markten – concreet vorm te geven.

-

-

-

-

Thomas Plakké presenteert NSFC aan Visgilde.
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NIEUW PROJECT: 

DNA BEWIJST ECHTE NOORDZEEVIS

NSFC is bezig met het ontwikkelen van methoden waarmee de herkomst van vis kan 

worden vastgesteld, in samenwerking met IMARES/Rikilt en Stichting De Noordzee. 

Met behulp van deze methoden kan traceerbaarheid en duurzaamheid van vissoorten 

gegarandeerd worden. Het betreft een project waarvoor inmiddels een subsidie van 

350.000 euro is toegekend.

Belangrijke informatie

-

-

Waar komt deze vis vandaan?

-

-

Toegespitste methode voor 

echte Noordzeevis
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SUBSIDIEAANVRAGEN VOOR:
KENNIS VERGAREN & 

DUURZAAMHEID VERANTWOORDEN

Op het gebied van sectorbrede promotie, product- en marktontwikkeling van eerlijke 

en kwalitatief hoogwaardige schol zijn verschillende successen geboekt door het 

NSFC. Om op die weg verder te gaan zijn twee nieuwe subsidieaanvragen ingediend. 

Het eerste betreft het opzetten van een Keten Informatie Systeem (KIS). Het tweede 

is een tool voor de jaarlijkse verantwoording in het kader van maatschappelijk verant-

woord ondernemen (MVO). 

-

-

-

-

Onbekend maakt onbemind

-

-

-

-

‘Vis Boven Water’

-

-

-

-

-
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DEELNEMENDE VISSERS 
VERBETERPROGRAMMA:

INTENTIEVERKLARING 
VERWERKING-/HANDELSBEDRIJVEN:



Spätsommer-Scholle 
aus der Nordsee

Lass die Scholle 
in Dein Herz!

Zum Ende  des  Sommer s  läu f t  d ie  Schol le  in  der  Nord-

see  so  r icht ig  zu  Hochform auf .  Im  bes ten  Ernährungs-

zus t and  br ing t  s ie  uns  den  höchs ten  F i schgenuss .

SCHOLLE AUS DER NORDSEE – FAIRER FANG & GUTER GESCHMACK
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