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Wisselingh en Toorens pakt handschoen op 

Bemiddeling 
specialistische 
visserijkennis
 HOOFDDORP  – Wisselingh en Toorens gaat een bestand 

opzetten met mensen en instellingen die brede praktische 

en theoretische kennis hebben van de visserij. Het 

adviesbureau uit Hoofddorp gaat bemiddelen tussen deze 

visserijspecialisten en bedrijven, organisaties en overheden 

die visserijkennis goed zouden kunnen gebruiken. Want 

hoewel bemanning  en materieel uit de visserij vaak niet 

aansluiten op andere maritieme sectoren is er wel degelijk 

behoefte aan gedegen kennis van de visserij.

D
e visser moet meer mari-
tiem ondernemer worden. 
Meer ‘brood uit het water’, 
maar niet meer met visserij 
alleen. De visserijsector 

heeft het meermalen te horen gekregen. 
Maar kunnen vissers en vissersschepen 
zo makkelijk tijdelijk aan de bak in andere 
maritieme branches? Zijn de hardwer-
kende mannen met hun stoere kotters 
zo gewild overal? Rems Cramer, visser-
man (KW 2) en partner in Wisselingh en 
Toorens (W&T), weet er inmiddels alles 
van na het EVF-project ‘Minder vissen, 
meer brood uit het water’, uitgevoerd door 
Ursa Major Services BV, het projectbu-
reau van de Nederlandse Vissersbond in 
samenwerking met WT.

In een aantal studies in opdracht 
van het voormalige Visserij Innovatie 
Platform (VIP) werd geopperd dat meer 
diversiteit in de activiteiten van kottervis-
sers de bedrijfsvoering en daarmee de 
continuïteit van de visserijbedrijven posi-
tief zou kunnen beïnvloeden. Als knel-
punten werden onder meer genoemd het 
ontbreken van een netwerk en van kennis 
van zaken voor wat betreft contracten, 
voorwaarden, prijzen en dergelijke. De 
opzet van een platform/bemiddelingsbu-
reau zou deze knelpunten mogelijk kun-
nen wegnemen.

Met als insteek het daadwerkelijk 
opstarten van een bemiddelingsbureau 
door projectpartner W&T werd een prak-
tijkonderzoek opgezet en uitgevoerd. 

Wisselingh en 
Toorens
Kernactiviteit van W&T (sinds 2002) 
is het zorgen voor (specialistische) 
kennis. Op het juiste moment en op 
de juiste plaats, in Nederland en daar-
buiten. W&T regelt dit  door projecten 
aan te nemen, voor een vaste prijs, of 
op uur- of dagbasis (detachering). Ook 
wordt er bemiddeld tussen bedrijven. 
Eventueel kunnen stafmedewerkers 
voor opdrachtgevers worden aangewor-
ven op basis van werving en selectie. 
Zo zet W&T momenteel een team van 
3D-tekenaars/ontwerpers in om een 
bouwpiek op een grote luchthaven op 
te vangen. Voor Nederlandse offshore 
bedrijven werft, selecteert en contrac-
teert W&T hydrografen, met name in 
het VK. In de offshore windindustrie 
verzorgt W&T het kwaliteits- en garan-
tieborgingssysteem.

Het hoofdkantoor van Wisselingh en Toorens 
staat in Hoofddorp.
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Potentiële opdrachtgevers werden bena-
derd met concrete voorstellen, er werden 
praktijkcases uitgewerkt en geanaly-
seerd en er werd de nodige aanvullende 
informatie verzameld door overleg met 
deskundigen en instanties. Het in bemid-
deling  gespecialiseerde W&T zoomde met 
name in op de (markt)positie van de vis-
serman zelf.

Marktpartijen (reders en bedrijven die 
schepen inhuren) zijn door het project-
team benaderd om hun interesse voor 
de inhuur van vissersvaartuigen (KW 45, 
KW 5, GO 1 en SCH 61) te peilen. Zo is er 
overleg geweest met o.a. de Rijksrederij, 
IMARES en de rederijen Slot Maritiem, 
Windcat en Deep Amsterdam. Met onder 
meer IL&T en (visserij)advocaat/scheeps-
bouwer Jaap Hoekstra is gesproken over 
de regelgeving.

Samen met collega Peter Everaardt 
van de divisie Maritiem van W&T 
wil Rems Cramer op het kantoor in 
Hoofddorp de conclusies van het project 
graag mondeling toelichten. Cramer valt 
direct maar met de deur in huis: ,,De 

managemenTTeam 
Bouwkundig ingenieur Olaf Toorens is ruim 30 jaar actief in de branche, leidt het bedrijf 
en specifiek de afdeling Architectuur.
Arnold van Oosterhout is verantwoordelijk voor de afdeling Infrastructuur, een vakge-
bied waarin hij al ruim 25 jaar actief is.
Ingenieur (vliegtuigbouw en bedrijfskunde) Peter Everaardt is sinds 20 jaar actief in de 
‘blauwe industrie’.
Bedrijfsjurist Erik de Man werkt al bijna 40 jaar in de sector als jurist en consultant.
Scheepsbouwkundig ingenieur Rems Cramer heeft, naast zijn werk in de techniek en 
visserij, 35 jaar branche-ervaring. Cramer is medeaandeelhouder en brengt bij W&T zijn 
kennis van de visserijbranche en zijn uitgebreide netwerk in. Uitdrukkelijk stelt hij dat 
vissen met de KW2 zijn hoofdtaak blijft.
Margreet Michel bemant het secretariaat.

werkelijkheid is anders dan de gehoopte 
praktijk. De bestaande vissersschepen zijn 
niet echt geschikt voor andere werkzaam-
heden in offshore, bagger en windparken, 
en de bemanning heeft vaarbevoegheid 
die vooralsnog niet aansluit. Bovendien 
kunnen Nederlandse vissers in een inter-
nationale markt niet concurreren met 
goedkope buitenlanders. Ze komen er 
gewoon niet aan te pas.’’

Cramer en Everaards geven een 
aantal concrete voorbeelden. Om in de 
buurt van olie- en gasplatforms te mogen 
komen moeten schepen aan allerlei eisen 
voldoen. Dat vergt voor vissersschepen 
grote investeringen, en dat dan nog voor 
tijdelijke klussen. Als guard vessel (ook als 
de visserij goed is, ook op zondag) kunnen 
Nederlandse vissersschepen de concur-
rentie niet aan met de internationaal 

Op het kantoor van Wisselingh en Toorens in Hoofddorp. Van links naar rechts Rems Cramer, Margreet Michel, Erik de Man en Peter Everaardt.
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opererende maritieme dienstverleners als 
Groen en Van Laar Maritiem. Tarieven 
in de offshore staan ook onder druk. 
Bij het onderzoek kwamen dagtarieven 
naar boven van 1.500-2.500 euro, inclu-
sief bemanning en brandstofkosten. Een 
basiscursus Hydrografie die in het kader 
van het EVF-project door een trainings-
bureau werd gegeven bleek niet aan te 
sluiten op de opleiding van de  deelne-
mende vissers. Het varen en vissen met 
(al dan niet betalende) passagiers is vanuit 
het oogpunt van veiligheid nagenoeg 
onmogelijk en veel gevallen zelfs wettelijk 
verboden.

Verder dienen vissersvaartuigen bij 
het staken van de visserij na verloop van 
tijd te worden uitgeschreven uit het vis-
serijregister. Cramer: ,,Dit brengt moeite 
en kosten met zich mee. En tevens het 
risico dat visrechten worden verspeeld, 
bijvoorbeeld door het kwijtraken van 
de zogenoemde trackrecords. In het VK 
wordt hier rekening mee gehouden en 
hoeft een vissersvaartuig niet uit het vis-
serijregister te worden uitgeschreven bij 
tijdelijke werkzaamheden buiten de vis-
serij. De maatschapsovereenkomst van 
de kottervisserij tenslotte en de daaruit 
voortvloeiende verzekerde dekkingen zijn 
buiten de visserij niet toepasbaar. 

Vooraanstaand
Einde verhaal dus? Bij W&T denken 

ze van niet, al blijven ze realistisch en 
waarschuwen ze voor te hooggespannen 
verwachtingen. Het relatief kleine bedrijf 
(zes medewerkers die het regelwerk doen) 

Flo’s
In het Verenigd Koninkrijk en Denemarken wordt Fisheries Liaison Officer (FLO) ingezet 
bij interactie op zee tussen visserij- offshore, bagger en windparken. FLO’s hebben de 
taak om het belang van de visserij te behartigen door overleg en communicatie tussen 
de betrokken partijen te verzorgen. FLO’ s zijn ideaal gezien ervaren vissers, die met 
name de lokale situatie goed kennen en goed (in het Engels) moeten kunnen commu-
niceren. Op zee zorgen ze ervoor dat  vissers en ander scheepvaart- en werkverkeer zo 
weinig mogelijk last van elkaar hebben. Op de wal zijn ze gesprekspartners bij de voor-
bereiding van werkzaamheden op zee. Naar het voorbeeld van NFFO Services (VK) en 
FOGA (Denemarken) wil Wisselingh en Toorens FLO’s selecteren, opleiden, begeleiden 
en inzetten. Tijdens het EVF-project heeft Rems Cramer als ‘proef FLO’ een steentje kun-
nen bijdragen aan de totstandkoming van succesvolle afspraken tussen Zeeuwse boom-
korvissers en Franse nettenvissers. Kandidaten voor de functie van FLO kunnen zich bij 
WT aanmelden. 

is als niche-speler gespecialiseerd in 
dienstverlening aan architectenbureaus, 
de civiele bouw (infrastructuur, bruggen, 
tunnels, staalconstructies) en de maritie-
me industrie. Everaardt: ,,Dat maritieme 
vakgebied willen we graag uitbreiden met 
visserij.’’

Er is volgens Cramer en Everaardt veel 
unieke visserijkennis in Nederland. Niet 
alleen technisch, maar ook op het gebied 

van  visserijmanagement, ecologie, econo-
mie. ,,Bij de transitie naar een duurzame 
visserij is veel kennis en ervaring opge-
daan en zijn unieke samenwerkingsver-
banden tot stand gekomen tussen vissers, 
wetenschappers en ngo’s. Vooral de combi-
natie met de praktijk is waardevol.’’

Dergelijke visserijspecialisten zouden 
ingezet kunnen worden bij ingewikkelde 
planologische processen als het plan-
nen van windmolenparken op zee. In het 
Verenigd Koninkrijk en Denemarken heb-
ben ze een naam voor zo’n functie: Fisheries 
Liaison Officer (FLO). Cramer was zelf 
onbenoemd FLO bij de controversie tussen 
gaand en staand want voor de Franse kust. 
,,Ik weet zelf ook wat het is om afgevist te 
worden.’’ Het invoeren van camera’s aan 
boord voor controledoeleinden is een ander 
voorbeeld, net als het meewerken van 
ervaren schippers bij bestandsopnamen 
door wetenschappers. ,,En denk ook aan 
vangstselectie-projecten bij de invoering 
van de aanlandplicht in de EU, waarbij een 
‘vistuig-technoloog’ onontbeerlijk is, of aan 
visserijprojecten buiten Europa.’’

W&T gaat het aanbod inventariseren, 
selecteren en wil een database gaan opzet-

De KW 45, ‘proefkotter’ in het project, verlaat IJmuiden. Niet voor dienstverlening aan het wind-
molenpark, maar om te gaan vissen.

Foto: R
ené van R

ossum

Het rapport ‘Marktkansen voor de multipurpose maritiem ondernemer. Een quickscan 
naar nieuwe marktkansen voor de Nederlandse kottervisserij’, opgesteld door EIM, in 
opdracht van het InnovatieNetwerk (februari 2009) gaf aan dat er duidelijke marktkan-
sen zijn voor visserijbedrijven bij met name ondersteunende activiteiten ten behoeve 
van de offshore, de maritieme dienstverlening op zee en de maritieme recreatie en edu-
catie. 
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ten van personen met veel kennis van de 
visserij die een ‘missing link’ zouden kunnen 
zijn bij gecompliceerde besluitvormingspro-
cessen. ,,Het inzetten van FLO’s naar Brits 
en Deens model is zinnig voor zowel de vis-
serij als voor de andere sectoren die werken 
op zee’’, aldus Cramer. Hij heeft al wat men-
sen op het oog uit de sector, maar houdt 
de namen wijselijk nog even voor zich. 
,,Geïnteresseerden kunnen ook zelf contact 
met ons opnemen’’, aldus Everaardt.

Platform
Aan de andere kant gaat W&T proactief 

bedrijven en overheden benaderen en hun 
behoefte aan visserijkennis peilen. Bij W&T 
zijn ze van mening dat er kosten bespaard 
en problemen voorkomen kunnen worden 
als visserijspecialisten zorgen voor de juiste 
kennis en ervaring. Internationaal zijn er al 
bedrijven actief die specialisten met een vis-
serij-achtergrond opleiden en bemiddelen, 
bijvoorbeeld in de eerder genoemde functie 
van FLO en van MMO. ,,Deze markt groeit.’’

eVF-projecT
Samen met Wisselingh & Toorens BV, LEI-WUR, Innopartner en een aantal vissers werd door Ursa Major Services BV in 2011 het EVF pro-
ject ‘Minder vissen, meer brood uit het water’ opgestart. Aanleiding waren de resultaten vanuit een aantal studies in opdracht van het 
Visserij Innovatie Platform (VIP), waarin werd geopperd dat diversificatie van activiteiten van kottervissers de bedrijfsvoering en daarmee 
de continuïteit van visserijbedrijven positief zou kunnen beïnvloeden. Als knelpunten werden genoemd het ontbreken van netwerk (con-
tacten) en van expertise kennis van zaken wat betreft contracten, voorwaarden, prijzen etc. De opzet van een platform/bemiddelingsbu-
reau zou mogelijk deze knelpunten kunnen wegnemen.
Met als insteek het daadwerkelijk willen opstarten van een bemiddelingsbureau door projectpartner Wisselingh en Toorens BV werd een 
praktijkonderzoek gedaan. Uit dit onderzoek kwam naar voren is dat visserijschepen (kotters) en bemanningen moeilijk uitwisselbaar 
zijn met  andere maritieme sectoren. Wettelijk, technisch en economisch gezien sluiten vraag en aanbod niet op elkaar aan. Wat betreft 
het bemannen van de kottervloot kan gesteld worden dat er enerzijds behoefte is aan geschoolde, vaarbevoegde bemanningsleden, 
anderzijds kan aanzienlijk op de exploitatiekosten worden bezuinigd door het inzetten van relatief goedkope arbeidskrachten uit het 
buitenland. Het laatste is gebruikelijk geworden in de internationale zeescheepvaart. De kottervisserij is nog onvoldoende ingespeeld op 
beide knelpunten.
Het praktijkonderzoek resulteerde in een relevant netwerk van instanties, bedrijven en personen dat in kaart is gebracht als het gaat 
om diversificatie van activiteiten en het professioneel bemannen van de kottervloot. Tevens is feitenkennis verzameld die kan worden 
gebruikt voor vervolgtrajecten. Met het opzetten van deze nieuwe vorm van dienstverlening wil projectpartner W&T de resultaten vanuit 
het project inzetten in de praktijk. 
De omvangrijke rapportage, waarin onder meer ook een scan van het inlenen van (buitenlandse) opvarenden op de kottervloot, is te 
downloaden via de websites van W&T (www.wisselingh.nl) van en de Nederlandse Vissersbond (www.vissersbond.nl).

W&T zal een platform worden waar 
vraag naar en aanbod van (specifieke) vis-
serijexpertise samenkomen. Een deel van 
de website van W&T is inmiddels daarvoor 
ingericht. Cramer: ,,Behoud en ontwikkeling 
van visserijkennis is van levensbelang voor 
de sector. Met name bij internationale uit-
wisseling en bij samenwerking tussen prak-
tijk en theorie. Agri-kennis is een belangrijk 
exportartikel voor Nederland. W&T wil er 
aan meewerken visserijkennis een zelfde 
status te geven.’’

Peter Everaardt: ,,Markt voor specialisten met visserij-achtergrond 
groeit.’’

Rems Cramer: ,,Behoud en ontwikkeling van visserijkennis is van levensbe-
lang voor de sector.’’
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IS ER VOOR DE MAATSCHAPVISSERS
Als Maatschapvisser kunt u zich verzekeren tegen de geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid 
bij het SFM. Dit doet u in overeenkomst met alle opvarenden bij u aan boord via het Maatschapscon-
tract, waarin zijn opgenomen een aantal artikelen ten behoeve van een verzekering bij het SFM.
Heeft uw maatschap hiervoor gekozen dan bent u naast arbeidsongeschiktheid tevens verzekerd voor 
een éénmalige uitkering bij blijvende invaliditeit. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de 
mate van invaliditeit. Tevens is er voor nabestaanden het recht op een uitkering van € 30.000,- bij 
overlijden van een verzekerde.

Mocht u een geschil hebben naar aanleiding van de uitvoering van de maatschapsovereenkomst dan 
kunt u zich, onder bepaalde voorwaarden, op kosten van het SFM juridisch laten bijstaan.

U ziet dat het SFM voor de Maatschapvissers in belangrijke mate voorziet in sociale voorzieningen.

HET SOCIAAL FONDS VOOR DE MAATSCHAPSVISSERIJ IS EEN BEGRIP!

SFM

WESTCOASTING
(Shipbrokers)
Trawlerkade 34a, 1976 CB  IJmuiden. Tel. 0255-53.40.66*
Na kantooruren: 0255-52.24.69 / 0255-51.61.73
Mobiel 06-53122369  Fax 0255-51.78.45

Bemiddeling bij aan- en verkoop van visserijschepen

Voor het rendement 
uit uw bedrijf

Profi nis � Postbus 110 � 8320 AC Urk � 0527-681726 � www.profi nis.nl
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