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Een geluid uit de praktijk
Een geluid uit de keten.
Horen en gehoord worden.
Ondernemende vissers, handelaren en kwekers
uit alle hoeken van de vissector vormen samen
de Kadergroep Visketen. Een onafhankelijke
afspiegeling van de vissector. Met allemaal een
passie en groot verantwoordelijkheidsbesef voor
‘onze’ sector en het product vis.
Samenwerken om een gezamenlijke visie na te
streven. Want samenwerken loont, spreken zij
uit ervaring! De rode draad in de Kadergroep
Visketen is dan ook samen de schouders eronder
en ergens voor staan!
De Kadergroep Visketen streeft naar een sector
die wordt aangestuurd door een professioneel
bestuur, vernieuwing niet uit de weg gaat en
durft toe te geven dat zij de kennis van de leden
hard nodig hebben!
Een visketen waarin he elkaar kennen, naar elkaar
luisteren en samenwerken op de werkvloer of in
het bestuur. Dat is de toekomst!
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Potentiele bestuurders

Signaal

De educatieve stichting ProSea staat aan de
basis van het ontstaan van de Kadergroep
Visketen. De leden hebben deelgenomen aan het
kaderprogramma ‘Duurzame Visserij’, welke door
ProSea opgericht, samengesteld en gegeven is.

De sector zoekt elkaar op. Een signaal van de wens
naar vernieuwing en verandering. Maar ook het
teken dat het besef er is dat de sector alleen een
toekomst heeft als we respect voor elkaar hebben en
samenwerken.

Opleiding
Het doel van dit programma was het opleiden en
begeleiden van jonge potentiële bestuurders. Het
kaderprogramma bestond uit een serie van zes
workshops in de periode 2009 t/m 2011, waarin
kennis werd geboden en interactief werd geoefend
om benodigde vaardigheden te verkrijgen voor
bestuurlijke functies.

Voorbeeldfunctie
De Kadergroep Visketen bestaat uit vissers, handelaren,
kwekers, mannen en vrouwen. Allen professionals
op hun vakgebied, die graag een toegevoegde
waarde willen leveren aan de vissector. Door een
onafhankelijke voorbeeldfunctie te zijn en
de verdeeldheid te doorbreken.
En niet alleen, want we willen ons
netwerk uitbouwen met iedereen
uit de vissector die ergens voor
staat en iets wil
leren van elkaar!

Professionals
De met glans geslaagde
deelnemers hebben geproefd
aan samenwerken en resultaten
daaruit zien voortvloeien. In
2012 heeft een kopgroep van
het kaderprogramma besloten
bij elkaar te blijven. In 2012
is de Stichting Kadergroep
Visketen opgericht!
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Visie
Vissers, handelaren en andere ketenpartners
zien steeds meer het belang in van verticale
en horizontale ketensamenwerking. Een
samenwerking aangaan verloopt moeizaam.
Er is veel onbekendheid en wantrouwen naar
elkaar toe. Een jarenlange niet optimale interne
communicatie in de keten is daarvan de oorzaak.
De visie van de Kadergroep Visketen is gebaseerd
op ervaring en de behoefte voor de toekomst:
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•

Een netwerk voor en van professionals in
de visketen die faciliteren om gewenste
veranderingen in de sector te bevorderen,
versoepelen of bespreekbaar te maken.

•

Een kweekvijver dat individuele ontwikkeling
mogelijk maakt voor professionals en potentiele
bestuurders.

•

Een adres voor besturen, verenigingen,
koepelorganisaties en ondernemers waar
ketenbrede en praktische kennis en expertise
verkregen kan worden voor het oplossen van
vraagstukken.
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Samen
Mooie en heldere doelstellingen en een visie
blijven mooi op papier, maar moeten inhoud
krijgen door te doen:
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TOol
Word ondersteunend lid en krijg toegang vanaf zee
en de wal tot de online wereld van de Kadergroep
Visketen. De plek om gehoord te worden, mee te
praten en denken in oplossingen en acties en je
netwerk te verbreden en verdiepen.

Tool
Natuurlijk kan ook de KaderGroep VisKeten niet
achterblijven op het gebied van social media.
Een ideaal medium om snel te communiceren,
kennis te delen en verspreiden.

Volg ons ook
@KadergroepVis en tweet mee met #KGV.

Vind onze Facebookpagina leuk op
facebook.com/KadergroepVisketen
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Zorg jij samen met
ons voor een frisse
wind door de sector?

Europees Visserijfonds: investering in een duurzame visserij
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