Startbijeenkomst Jongerennetwerk Visserij
26 januari 2013, 10.00 – 15.00
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Algemeen
Het Jongerennetwerk Visserij heeft op dit moment bijna 70 jongeren in de mailinglijst, deze
bijeenkomst was de eerste keer dat deze contacten uitgenodigd waren om kennis te maken. Meestal
lopen de contacten via één van de bestuursleden of via Sarah Verroen. Contact met het
Jongerennetwerk kan via email jongerennetwerk.visserij@hotmail.com, Twitter @jnvisserij of
Facebook www.facebook.com/jongerennetwerkvisserij.

Het programma
10.00 Inloop en koffie
10.30 Opening door Wethouder Arjen Verkaik
10.35 Voorstellen bestuur en Jongerennetwerk
11.00 Presentatie Wilco de Jong, oud-voorzitter NAJK
11.30 Kennismaking en speeddaten
12.15 Lunch
12.45 Presentatie Anton Dekker
13.15 Discussie
14.00 Afsluiting en borrel
15.00 Einde

Opening

Wethouder van Economische Zaken (Gemeente Velsen), Arjen Verkaik, opent de bijeenkomst en
heet iedereen welkom. Hij is trots dat zoveel jongeren deze bijzondere dag in IJmuiden wilde
bijwonen, een stad die haar historie en economie grotendeels dankt aan de visserij. De gemeente
Velsen wil het Jongerennetwerk steunen waar nodig, en heeft ook de startbijeenkomst financieel
mede mogelijk gemaakt.

Voorstellen bestuur

Het bestuur, bestaand uit Stefan Tijsen (voorzitter), Hans Tanis (penningmeester) van de GO-37,
René Sperling van de OD-6 en Frits van Dellen, LO-137 wordt voorgesteld aan de hand van een
vraaggesprek met Sarah Verroen. Werken aan het imago van de visserij en een positieve
verstandhouding met collega’s zijn voor hen belangrijk. Ook het kunnen delen van bevindingen en
meedenken laagdrempeliger maken door het verschaffen van begrijpelijke informatie waren punten
die genoemd werden. Sarah Verroen is projectbegeleider en ondersteunt het netwerk met
administratieve zaken, maar ook onderhoudt zij contacten aan de wal doordeweeks, maakt ze
afspraken en houdt iedereen scherp. Het bestuur communiceert momenteel door middel van
vergaderingen, email, telefoontjes en Whatsapp.

Presentatie Wilco de Jong
Wilco de Jong is oud-voorzitter van het
Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK).
Het NAJK is een zeer succesvolle vereniging voor
jonge agrarische ondernemers, met zo’n 8000
leden actief in het hele land en daarbuiten, o.a. in
Brussel. De agrarische sector en vissector delen
veel gemeenschappelijke kenmerken, zowel in
cultuur als uitdagingen en ontwikkelingen. De
opzet van de NAJK is een voorbeeld voor het
Jongerennetwerk Visserij, waarbij regionale
bijeenkomsten worden georganiseerd en landelijk
teruggekoppeld worden. Ze organiseren onder
andere cursussen, zoals cursussen bedrijfsovername in samenwerking met de Rabobank, maar ook
op het gebied van specialisaties wordt er via het NAJK veel kennis ontwikkeld en gedeeld.
Wilco deelde zijn ervaring met het bestuur en gaf belangrijke tips mee aan de nieuwe generatie
visserijondernemers. Eén van de opmerkingen die het meest beroering veroorzaakte in de zaal was:
“Treed buiten je comfort-zone en ga eens praten met groepen (jongeren) die het niet met je eens
zijn. Daar ontwikkel je van.”

Een vraag van Frits van Dellen luidde: “Hoe ga je om als jongerenvereniging met ‘de plofkip’. Hoe los
je die imagoproblemen op?”, waarop Wilco aangaf dat je met social media veel kan bereiken. Laat
zien wat je doet, wees transparant en deel informatie en kennis. Laat zien dat je aanwezig bent, want
mensen willen graag weten wat je als jongere te melden hebt en denkt, waarbij het natuurlijk wel
belangrijk is dát je iets denkt.
“Weet waar je staat en wat je potentieel is en zorg dat je een anker hebt, iemand zoals Sarah die
iedereen scherp houdt en afspraken regelt. Daarnaast probeert het NAJK ervoor te zorgen dat ze geld
verdienen voor hun leden, dat kan o.a. door middel van projecten maar ook steun aan (startende)
bedrijven, daarmee bouw je je eigen legitimiteit in. Iets wat het Jongerennetwerk ook wil gaan
proberen.

Kennismaking

Kennismaking met aanwezigen geschiedde door
middel van speeddaten. Goed om het bloed te
laten stromen en op een andere manier met
elkaar bezig te zijn. Aanwezigen waren met
name jongeren in de visserij tot 30 jaar oud, met
uitzondering van sprekers en Marieke Verweij,
die een cursus ontwikkelt speciaal voor jonge
vissers.

Presentatie Anton Dekker
Na de lunch kwam Anton Dekker (SL-9 en Jaczon) aan het woord. Anton hield een persoonlijk verhaal
over hoe hij als jongere begon aan zijn carrière in de visserij. Anton gaf aan hoe belangrijk het is om
sociale aspecten in acht te nemen voor je bemanning en hoe dit waarschijnlijk steeds belangrijker
wordt; “als je geen geld kan bieden, moet je vrije tijd bieden, geef je bemanning de kans een sociaal
leven op te bouwen en wees altijd transparant”. Hij waarschuwde ook voor doemdenkers. Natuurlijk
gaat het niet altijd goed, maar elk probleem kent ook een oplossing, focus je daarop en laat je niet in
de put praten. “Overweeg altijd goed welke keuzes je maakt, je bent eerder failliet dan miljonair en
iemand nadoen omdat diegene goed geld verdient met wat hij doet betekent niet dat jij daar ook
geld mee gaat verdienen”. Last but not least riep hij de jongeren op zich actief in te zetten in
besturen. Het kan best zijn dat je fouten maakt, voor je beurt praat of iets doms roept… maar dat
geeft niet! Al doende leert men en aanwezig zijn en je laten zien is de eerste stap.

Discussie
In de discussie konden de aanwezigen kenbaar maken wat zij graag wilden dat het Jongerennetwerk
deed. Een aantal dingen werden genoemd:
 Zichtbaarheid Jongerennetwerk moest verbeterd worden, onder andere door promotie op
visserijscholen
 1 keer in de 2 maanden minimaal regionaal actief zijn
 Het jongerennetwerk kan een rol spelen in het verbeteren van het imago van de visserij,
bijvoorbeeld door het organiseren van rondleidingen aan boord en informatie te geven in
havens aan passanten en geïnteresseerden
 Contactpersoon-rol spelen tussen jonge vissers en bijvoorbeeld de Rabobank om cursussen
bedrijfsovername en financieel inzicht te organiseren
 Bedrijfsbezoeken organiseren, o.a. aan de SCH-45 zodat jonge vissers bij elkaar op ‘bezoek
aan boord’ kunnen en van elkaar kunnen leren
 Minimaal 1x in de twee maanden zichtbaar zijn in regionale havens. Budget gebruiken om
jonge vissers in thuishaven op te zoeken en daar bijeenkomsten te organiseren
 Bezoek organiseren aan bijv IMARES, WNF en ILVO
 Studiereizen organiseren (Portugal? Noorwegen?)
 Elektronica en Techniek kennis bijspijkeren, bijvoorbeeld door een bezoek aan Alphatron
 Stukje ontbrekende kennis oppakken en bijspijkeren zoals beleid
 Bezoek organiseren aan Commissie Visserij en Tweede kamer
 Windmolenparken werden genoemd als onderwerp waar men zich zorgen over maakte
 Kennismaken en kennis(sen) delen. Grote groep jongeren bij elkaar brengen

Afsluiting
Om 14.15 werd het officiële deel van de bijeenkomst afgesloten, maar er werd tot nog zeker 15.00
nagepraat in het café van Hotel Augusta.

