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DE VRAGEN
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1. In hoeverre is er een sterk verdienmodel 
met Noordzeevis?

2. In welke mate kan een verkorte 
keten potentie bieden?

3. Wat is er nodig voor een 
sterk verdienmodel?
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POTENTIE IN 
DE KETEN
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Potentie voor lokale en 
korte keten?
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Prijs en aanvoer in 
Scheveningen
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Prijsopbouw Noordzeevis vs. import

2020/2021
Bronnen: NOVA visafslagen (Scheveningen), CBS/Eurostat, 
interviews met lokale vishandel Scheveningen
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Actualiteiten
• Aanbod vis gedaald (kotters die stilliggen)
• Vis duurder, prijzen enorm gestegen
•Kosten ook, voor ondernemers
•Besteedbaar inkomen voor gemiddelde 
huishoudens daalt door inflatie?
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ONDERNEMERS
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Jongeren experimenteren meer. Staan open voor 
hun nieuwe soorten vis en gerechten.

Financiële marges op verse 
Noordzeevis hoger dan op 
zalm en tonijn.

Het is raar als je op het Scheveningse strand 
zit met uitzicht op de Noordzee, dat je 
gamba’s uit Vietnam bestelt.

Uit de 
ondernemers

Zalm, tonijn en gamba’s veel 
meer gegeten door bekendheid 
en grootschalig aanbod.

Ken je omgeving en publiek in je winkel. In 
Frederik Hendrikslaan ander publiek dan 
Duindorp. Daar pas je je assortiment op aan.
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UITKOMSTEN
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• Prijs, smaak en kwaliteit dominante factoren

• Prijs niet altijd doorslaggevend

• Lokale herkomst krijgt langzaam aan meer aandacht

• Ketenverkorting niet altijd kosten efficiënt of gunstig voor verdienmodel

• Aanbod vers gevangen Noordzeevis grillig (weersafhankelijk) + dalend

• Aanbod bepaalt wat veel consumenten willen

• Verse vis bij uitstek geschikt voor lokaal onderscheidend vermogen

• Financiële productmarge hoog bij verse vis (20-25%) bij consumentenverkoop

• Hoge prijsconcurrentie en lage financiële productmarge voor visverwerking en visgroothandel

• Grotere vraag (+vaak hogere prijzen) export verse Noordzeevis vs. lokale afzet

• Expats uit Mediterrane landen minder prijsbewust dan Nederlandse consument
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STERKTES
• Lokale herkomst
• Onderscheidend verhaal (authentiek, omgeving)
• Vers
• Gezond

ZWAKTES
• Onbekend, onbemind

• Grillig/instabiele aanvoer

• Vraag naar import vissoorten groter

KANSEN
• Jongeren experimenteren: nieuwe producten 

(laten proeven)

• Herkenbaar (logo Stichting Noordzeevis)

• Variëteit voor assortiment met Noordzeevis

• Overheid heeft meer aandacht voor korte 
lokale voedselketens

BEDREIGINGEN
• Consument en visverkoper wil gemak

• Onbekend met bereiding van hele verse vis

• Aanvoer verse Noordzeevis neemt af 
(krimpende visserijvloot, dalende vangsten)
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CONCLUSIES & 
AANBEVELINGEN
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• Verse vis bij uitstek geschikt voor lokaal onderscheidend vermogen
• Financiële productmarge hoog bij verse vis (20-25%) bij consumentenverkoop
• Van Noordzeevis alleen kan huidig verdienmodel visverwerking/visgroothandel niet bestaan
• Prijs niet altijd doorslaggevend, maar ‘waarde’ voor koper (voorbeeld: sushi)
• Lokale herkomst krijgt meer aandacht
• Expats uit Mediterrane landen minder prijsbewust dan Nederlandse consument

• Verlaag de drempel om bekend te raken met smaak en structuur + toepassingsmogelijkheden (gemak) 
= laten proeven

• Visuele herkenbaarheid = beeldlogo Stichting Noordzeevis o.a.
• Online (socials en websites) kun je meer sturen op wat bezoekers zien
• Strategie (propositie): welk probleem los je op of welke behoefte vervul je?

Conclusies

Aanbevelingen
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