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Masterplan Duurzame Visserij
Philip (Olde & Ten Napel Consultancy), werkzaam als adviseur en betrokken bij het Masterplan Duurzame
Visserij (MDV) lichtte op verzoek toe wat het MDV inhoudt. Oorspronkelijk een idee van Klaas Jelle
(schipper FD-281 en Eigenaar Pensi Pri Solvo consultancy) is het MDV een ambitieus project voor het
bouwen van een nieuwe vloot. Eén kotter bouwen is duur, maar als je er 25 kan bouwen scheelt het al
aanzienlijk. Het doel is om een kotter te ontwerpen, gebaseerd op de wensen en behoeftes van huidige
vissers waarbij aan alle
duurzaamheidsaspecten
meegenomen worden, van
brandstofbesparing tot recyclebaar
materiaal. Hier was wel oren naar
en interesse in, wellicht een keer
een bijeenkomst specifiek over
MDV organiseren.
Opleiding Duurzame Visserij
Philip werkt aan een nieuwe
opleiding Duurzame Visserij tussen
MBO en HBO in, een zogeheten
Associate Degree. De opleiding is gericht op ondernemers in de visserijsector en is zo gemaakt dat je hem
kan volgen terwijl je vaart. Bij voldoende aanmelding start de opleiding in schooljaar 2013-2014. De
kosten voor de opleiding zijn het regulier jaarlijks vastgestelde collegegeld. Er wordt gekeken naar
mogelijkheden voor compensatie voor de weken die je thuis zit, een soort minimum bedrag om ervoor te
zorgen dat je in elk een minimuminkomen hebt. Op 5 Juli en 23 Augustus zijn er open dagen in Dronten.
De flyer is voor eenieder beschikbaar en zal ook uitgedeeld worden tijdens de laatste cursusdag 6 juli.

Thema’s Urk
Als thema’s die voor Urk van belang zijn worden de bouw van windmolenparken, kennis van de keten en
ondernemerschap genoemd. Windmolenparken en hoe ermee om te gaan wordt ook in de andere
havens genoemd. De uitgebreide visindustrie op Urk leidt ook tot vragen over de rest van de keten, los
van aanvoer. “Ergens in de keten wordt nog geld verdiend”, waar zit het verschil en hoe gaan we daar als
aanvoer mee om. Daarnaast, “Wat is het economische belang van de aanvoersector en de positie van de
visser?”.
Toekomst van de sector
Door samen te komen op jonge leeftijd en problemen in de sector bespreekbaar te maken, is deze groep
jongeren “al tien stappen voor op de huidige generatie schippers”. Het belangrijkst voor de toekomst is
“gewoon vissen, liefst zo simpel mogelijk. Op zee. Vis vangen. Hoeft niet eens met een groot schip maar
gewoon je werk kunnen doen”. Door Philip en Klaas Jelle wordt meegegeven dat als je een goed idee
hebt, dat je daarin moet geloven. Als jij gelooft in jezelf geloven anderen jou ook. Geld komt dan vanzelf.
Als je met een goed onderbouwd plan van €1,00 €1,25 weet te maken en naar €1,50 toewerkt, dan zijn er
ook financiers die je plan willen ondersteunen. Zoek het belang voor een ander, of het nu rendement,
netwerk of naam is, zodra jouw plan iets bevat waar een ander belang bij heeft vergroot dat je kans op
financiering. Philip vroeg hierbij aan de jongeren: Wat wil je en hoe wil je dat bereiken? Met het voorstel
om dát op papier te zetten en daarop voort te borduren.
Afsluiting
De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel en een gebakken visje, waarbij uitvoerig nagepraat werd!
Veel enthousiasme en hopelijk volgende keer een even grote, laat staan grotere opkomst!

Actiepunten Jongerennetwerk
Wij gaan aan de slag met de genoemde thema’s. De bouw van windmolenparken is een lastige, omdat de
taak daar wat mee te doen licht bij het beleid en de visserijverenigingen met een
belangenbehartigingsfunctie. Wel kunnen we door samenwerking met de Kadergroep Visketen
(www.kadergroepvisketen.nl) de keten nader toelichten en excursies en kennismakingen organiseren met
keten-ondernemers. Daarnaast gaan we ook kijken naar een cursus financieel management. Regionaal
zou dat kunnen ism Post Consultancy en de Rabobank. Er werd aangegeven dat het goed zou zijn als er
een certificaat of bewijs aan een dusdanige cursus zit.

