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Voorwoord 

In het project ‘Fish on Demand’ is in de periode 

2011-2014 onderzoek gedaan naar de beste wijze 

van marktbenadering voor (nieuwe) 

aquacultuurinitiatieven. Het resultaat daarvan is 

deze handleiding, waarmee ook andere 

ondernemers in de aquacultuursector kunnen 

werken aan het opbouwen van een afzetmarkt 

en het creëren van consumentenacceptatie voor 

hun producten. Met behulp daarvan kan de 

Nederlandse aquacultuursector, naar wij hopen, 

uitgroeien tot een succesvolle en duurzame 

bedrijfsactiviteit. 

De projectpartners van Fish on Demand 

 

 

  

Het project Fish on Demand is medegefinancierd door de subsidieregeling “Collectieve acties in de 

visketen”. Het project is geselecteerd in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma 

“Perspectief voor een duurzame visserij”, dat wordt medegefinancierd door het Europees 

Visserijfonds: investering in duurzame visserij.   

Partners in Fish on Demand waren: Fishion, Fishion Breeding, Topaal, Claresse Visverwerking, 

Anova Seafood, Mayonna, Sligro, Jumbo, Froster. 
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Inleiding 

De route waarlangs productinnovatie en marktintroductie verlopen, bestaat uit verschillende fasen 

(zie Figuur 1). Bij de kweek van vis begint dit bijna altijd vanuit de primaire producent die het 

viskweken enthousiast oppakt (productontwikkelingsstadium). Meestal dient ook het verwerkings- 

en verkooptraject van de vis nog te worden ontwikkeld. Vaak is er dan al een flinke periode (1-3 jaar) 

verstreken voordat de eerste vis daadwerkelijk de markt bereikt. Gedurende die tijd wordt er nog 

geen winst gemaakt. Daarom is het zaak daarna zo snel mogelijk wel winst te maken. Een goede en 

snelle acceptatie van het product in de gekozen afzetmarkt(en) is dan essentieel. 

 

Figuur 1. De financiële rentabiliteit gedurende de levensfasen van een product. 

Aquacultuur wordt vanuit overheden aangemoedigd vanuit de overweging, dat een groeiende 

wereldbevolking om vis vraagt, terwijl de opbrengsten uit visserij stagneren. Dat wil echter niet 

zeggen, dat aquacultuurproducten automatisch door de markt worden omarmd. Niettemin wordt 

vaak door de producent te weinig gekeken naar de detailspecificaties van de afzetmarkten en de 

ontwikkelingen daarin. Daardoor gebeurt het (te) vaak, dat het marktgerede product niet goed 

aansluit bij de wensen van de markt (retail, groot-/tussenhandel en eindafnemer).  

Een ander aspect (en mogelijk probleempunt) is de opbrengstprijs. In een mondiale vismarkt kunnen 

Nederlandse viskwekers die op een milieuvriendelijke wijze duurzaam vis kweken, vanwege de 

hogere productiekosten die hiermee samenhangen, niet goed concurreren met vis die elders op een 

andere en veelal goedkopere manier wordt gekweekt. Dit betekent voor Nederlandse viskwekers, 

dat zij moeten zorgen om met hun gekweekte vis niet in een bulkmarkt terecht te komen waar 

slechts op prijs wordt geconcurreerd.  

Dergelijke overwegingen hebben er in 2010 al toe geleid, dat LEI-WUR in het Actieplan Visteelt het 

volgende handvat voor de analyse van de marktpositie gaf: “De afzetpotentie hangt uiteindelijk af 

van de vraag of er consumenten zijn die het product willen kopen en de prijs die ze ervoor willen 

betalen. Om aan de marktvraag te voldoen dient een basisproduct geproduceerd te worden wat de 
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markt wil hebben. Dit betekent dat voldaan moet worden aan door de markt gewenste 

productkarakteristieken zoals kwaliteit, versheid, smaak en kleur. Bovendien moet er een constant en 

voldoende volume aangeboden worden tegen een redelijke prijs. Bereidingsgemak, duurzaamheid of 

een verbinding met de streek kunnen een bijdrage leveren aan een hogere verkoopprijs.”  Door op 

deze wijze naar een aquacultuurproduct te kijken, kan een eerste inschatting van de kansen in een 

bepaalde markt worden gemaakt. 

Een wezenlijk verschil tussen wildgevangen vis en kweekvis is, dat bij wildvangst het aanbod varieert 

met de seizoenen. Bij kweekvis is het in principe mogelijk het hele jaar door constante hoeveelheden 

te produceren of juist in specifieke perioden grotere of kleiner hoeveelheden te produceren. Dit 

maakt het mogelijk om bij kweekvis de productie de (verwachte) marktvraag te laten volgen. Dit zou 

een gunstig effect op de opbrengstprijs moeten hebben. De EU tracht ook de wildvangst meer 

marktgestuurd te laten aanleveren, maar daar is nog een lange weg te gaan (zie kader).  

 

De voorgestelde EU-aanpak illustreert ook prima hoe de aquacultuur naar (markt)behoefte zou 

moeten produceren. Al met al voldoende redenen voor initiatiefnemers in de aquacultuur om zich 

(meer) in de mogelijke afzetmarkten en -kanalen te verdiepen ten einde hun onderneming tot een 

succes te maken.  

Smarter selling: a way to fish less 
The Commission wishes to see producer organisations (POs) adopt a more marketing-oriented approach. In 
practical terms, that means producing in response to buyers’ demand or, even better, anticipating or stimulating 
such demand. This is the best way to ensure the highest and fairest earnings from their production. 
 
Planning production, giving impetus to marketing  
Production and marketing plans should become the key tools of the Common Market Organisation (CMO). 
 
Production plans 
A production plan is neither more nor less than a business plan, like those drawn up by thousands of 
companies. Using this tool, the PO will plan, ideally on a multiannual basis, its members’ fishing seasons or 
production cycles in terms of a number of economic and regulatory factors. 
The main idea is to programme fishing or harvesting tactically, taking into account the fluctuating demand for 
different species. The goal is to come to market with a product when demand for this product is high, thus 
obtaining the best price. Conversely, fishing for a species should be avoided when there are no buyers.  
 
Marketing plans 
Marketing plans concern the downstream organisation of the sector. They are not about tactics (matching 
supply to fluctuating demand), but about encouraging POs to set up and develop a proactive marketing 
strategy. 
Initially, POs will improve their knowledge of markets and the way markets evolve. In a second phase, the idea 
will be to plan marketing actions to increase the value of products by anticipating the expectations of 
wholesalers, major distributors and processors, and by identifying new sales outlets and new customers: 
fishmongers, restaurants and consumers. These actions can range from a quality process to labelling of a 
product, communication on a fishery or the promotion of a fishing practice. 
The aim is to act on demand. The potential exists. We must bear in mind that the EU imports two thirds of its 
consumption of fisheries and aquaculture products. So there is substantial room to increase the market share of 
European fishermen and fish farmers. But it is essential for each one to find the right solution(s) and POs will 
play a key role. 
 
Bron: Fisheries and Aquaculture in Europe, No 61, May 2013 
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Zelfonderzoek: het product 

Voor wie zich daar nog niet eerder in verdiept heeft, mag het wellicht vreemd lijken dat 

marktonderzoek begint met zelfonderzoek. Toch is het eerlijk en kritisch beoordelen van het eigen 

product de basis voor een goed overwogen marktbenadering. Te vaak worden bij de vermarkting van 

producten kwalificaties gebruikt die niet waargemaakt kunnen worden: het recept om (nieuwe) 

klanten snel te verliezen! Het zelfonderzoek is dan ook vooral gericht op het vinden van 

eigenschappen van het product die a) waargemaakt kunnen worden en b) positief onderscheidend in 

de gekozen markt(en) zijn (de zogenaamde ‘Unique Selling Points’). 

Voor het onderzoek van het eigen product kan het navolgende stappenplan worden gebruikt. Bij 

voorkeur wordt dit met een groepje mensen doorlopen die direct bij het product betrokken zijn. 

Hiervoor zijn verschillende brainstormvormen geschikt. Die worden hier verder niet behandeld. 

• Stap 1 – Beeldvorming Voorbeeld: auto 

o Wat is het?  > een vervoermiddel 

o Wat doet het?  > brengt je van A naar B 

o Wat brengt het?  > vrijheid 

o Wat kan het worden?  > lifestyle 

Rechts staat als voorbeeld voor de beantwoording van deze vragen een auto als product. 

• Stap 2 – Bepaling Unique Selling Points (USP’s) 

o Benoem zo veel mogelijk positief onderscheidende eigenschappen (USP’s) van het product 

o Geef een score aan iedere eigenschap voor elk afzetkanaal/-markt dat interessant lijkt. De 

score geeft aan hoe belangrijk die eigenschap in dat afzetkanaal wordt gevonden. 

In Tabel 1 staat een voorbeeld weergegeven hoe het resultaat eruit kan zien. 

Tabel 1. Voorbeeld van USP-scores voor een denkbeeldig aquacultuurproduct. 

USP's Supermarkt Visdetailhandel ZB Groothandel Catering  Horeca Consument 

Geen bakgeur 0 0 0 0 0 xxxx 

Hele jaar vers beschikbaar xxxxx xxx xxxx xxx xxxx 0 

Constante kwaliteit xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x 

Nederlands product xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx 

Zekerheid levering xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx 0 

Streekproduct xxxx xxx xxx xxx xxxx xxx 

Vis = gezond xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx 

Portioneerbaar x x x xxxxx xxxxx 0 

Binnen 24 uur vers xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx 

0 = neutraal; x = enig belang; xx = belangrijk; xxx = erg belangrijk; xxxx = zeer belangrijk; xxxxx = doorslaggevend 
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• Stap 3 - Oordeelvorming  

o Bepaal aan de hand van de tabel met USP-scores welke USP’s voor welke 

afzetkanalen/-markten bruikbaar lijken. Dit vormt vanaf nu in principe de basis voor de 

toekomstige marketingcampagnes. 

o Ga na of er voor de meest kansrijke afzetkanalen/-markten andere factoren kunnen zijn 

waarom het toch moeilijk kan zijn om daar succes te behalen (bijv. lastige logistiek, lage 

prijzen, etc.). Dat kan een reden zijn om zo’n afzetkanaal/-markt toch te laten afvallen. 

• Stap 4 - Besluitvorming 

o Kies nu de meest kansrijke afzetkanalen/-markten met bijbehorende USP’s. 

o Indien het de bedoeling is om aan meer dan één land te gaan leveren (keuze van 

geografische markten), ga dan na of de in stap 3 gekozen USP’s voor ieder land hetzelfde 

zijn. Zo niet, pas dit dan per land aan en doe stap 2 t/m 4 per land opnieuw. 

• Stap 5 – Marktverkenning (volgende hoofdstuk) 

o Test in de praktijk of het product met de gekozen USP’s kans van slagen maakt in de 

beoogde afzetkanalen/-markten. Dit kan op verschillende manieren, bijv. via interviews, 

consumentenonderzoek, proeverijen. 

o Onderzoek de marktaantrekkelijkheid op andere aspecten, zoals potentieel afzetvolume en 

prijs. 

 

Het hier vermelden van bovenstaande stap 5 laat zien, dat het zelfonderzoek aan het product 

uiteindelijk vanzelf overgaat in het verkennen van de markt. Tijdens de marktverkenning kan het ook 

gebeuren, dat de bevindingen daar aanleiding zijn om nog eens goed naar het product en de gekozen 

USP’s te kijken. 
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Verkenning van de markt 

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van voorbeelden geïllustreerd hoe een verkenning van de 

mogelijke markt(en) in zijn werk kan gaan en welke aspecten daarbij kunnen komen kijken. De 

voorbeelden bevatten enerzijds informatie die ook voor andere aquacultuurinitiatieven interessant 

kan zijn en laten anderzijds zien welke werkwijze er gevolgd kan worden. 

Voor de meeste (nieuwe) Nederlandse aquacultuurproducten zal gelden, dat zij zich niet goed lenen 

voor grootschalige afzetkanalen. Supermarkten lijken misschien aantrekkelijk vanwege het grote 

volume dat hier verkocht zou kunnen worden, maar dit zal vaak ook juist het probleem zijn: dat 

volume kan in de eerste jaren nog niet geleverd worden, of - als het product nog onbekend is - zal de 

consumentenvraag nog laag zijn (in dat geval verdwijnt de vis snel uit het assortiment van de 

supermarkt). Nieuwe producten krijgen bij supermarkten vaak maar enkele maanden de tijd om aan 

te slaan. Gebeurt dit niet, dan verdwijnt het product weer uit het schap.  

Daarnaast is het zo, dat lang niet elke supermarkt een echte visafdeling kent. Zeker bij verse vis is 

veel kennis nodig, ook om derving te voorkomen. Vis wordt door supermarkten eerder beoordeeld 

op het percentage dat wordt weggegooid (derving), dan op de verkochte omzet. Ook als een 

supermarkt wel een verse visafdeling met bediening kent, is het goed om te realiseren dat slechts 

een beperkt aantal klanten hier daadwerkelijk naartoe gaat. Als voorbeeld staan in Tabel 2 gegevens 

over de klantenstroom in een (Duitse) supermarkt tijdens een proeverij met Nederlandse kweekvis. 

Zelfs gestimuleerd door een visproeverij doet slechts 3,4% (116 personen) van de klanten 

daadwerkelijk een aankoop op de visafdeling. Zonder proeverij is dit percentage nog lager. Reclame 

en promotie om juist deze specifieke klantengroep van de supermarkten te bereiken, stelt dus nog 

weer bijzondere eisen aan de aquacultuurondernemer. 

Tabel 2. Voorbeeld van de klantenstroom in een supermarkt tijdens een kweekvisproeverij. 

Type: Fullservice supermarkt - Jaaromzet: 6 milj. € - Bediening: vlees, kaas, vis, brood 

 vrijdag zaterdag vrijdag + zaterdag 

Aantal klanten totaal supermarkt 1.579 1.818 3.397 

Aantal klanten agf-afdeling 730 845 1575 

Aantal klanten vlees/kaas-afdeling 388 461 849 

Aantal klanten vis-afdeling 64 52 116 

    

Aantal proevers kweekvis 265 215 480 

Aantal kopers kweekvis 60 49 109 

    

Omzetaandeel verse vis vr/zat in proeverijweek 1,3% 

Omzetaandeel verse vis vr/zat 2014 doorsnee 0,3% 

 

Het moge duidelijk zijn, dat de supermarkten als afzetkanaal om meerdere redenen een niet direct 

voor de hand liggende keuze zijn voor nieuwe aquacultuurinitiatieven. Deze producten lenen zich 

beter voor de afzetkanalen/-markten waar men het ‘verhaal bij het product’ kan vertellen. Dit zijn 
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met name de afzetkanalen die gezamenlijk ‘out of home’ worden genoemd. Een beeld van de 

visconsumptie in de Nederlandse ‘out of home’-sector staat weergegeven in Tabel 3. Door eerst 

dergelijke informatie te verzamelen, kan een eerste beeld van de afzetpotentie in de verschillende 

afzetkanalen worden gekregen. Hoewel deze consumptiecijfers in euro zijn, kan dit uitgaande van 

een gemiddelde prijs (bijv. € 10,- per kg) ook worden vertaald in een beeld van het marktvolume. 

Vanzelfsprekend trekken in Tabel 3 de grootste afzetkanalen (Restaurant/hotel en Catering 

bedrijven) de eerste aandacht. Toch kunnen juist de kleinere afzetkanalen ook interessant zijn. Deze 

stellen soms specifieke eisen aan het visproduct (bijv. graatloos in zorginstellingen) waaraan 

concurrerende producten misschien niet kunnen voldoen. Om dat soort marktverschillen te 

ontdekken is meer diepgaand marktonderzoek nodig. 

Tabel 3. Totale visconsumptie in de ‘out of home’-sector in Nederland (in euro). 

Afzetkanaal 2009 2010 

 Totaal Duurzaam *) Totaal Duurzaam *) 

Catering bedrijven 43.796.275  4.727.157 35.898.867  8.038.308 

Catering onderwijs 2.737.342  188.900 2.274.857  811.915 

Gemak 16.378.454  65.722 19.797.152  213.144 

Leisure 13.292.017  1.378.231 20.789.064  994.040 

On the go 1.131.194  5 1.495.684  1.063 

Restaurant/hotel 180.225.729  195.286 195.715.509  2.915.833 

Zorginstellingen 15.618.996  380.868 15.041.949  1.476.681 

Totaal Out of home 273.180.007  6.936.170 291.013.080  14.450.983 

*) Duurzaam = MSC + EKO 

Bron: Monitor Duurzaam Voedsel 2011, LEI Wageningen UR 

Voorbeeld: Diepgaand marktonderzoek Zorginstellingen 

In 2013 hebben studenten van de Hotel Management School Maastricht voor ‘Fish on Demand’ een 

diepgaande marktanalyse voor aquacultuurproducten bij zorginstellingen uitgevoerd. Navolgend een 

samenvatting van hun resultaten als voorbeeld welk soort informatie een dergelijk diepgaand 

marktonderzoek kan opleveren. 

Om een helder beeld te krijgen van de zorgsector is deze eerst geanalyseerd. Dit is gedaan door 

middel van een marktanalyse. Om de hoofdvraag: “Op welke manier kunnen de zorginstellingen 

benaderd worden om behoefte aan een verantwoord aquacultuurproduct te creëren?” te kunnen 

beantwoorden zijn de volgende onderzoeksmethodes toegepast. Er is een kwantitatief onderzoek 

gedaan door middel van een online enquête. Hiervoor zijn 230 zorginstellingen, verspreid door 

Nederland, benaderd (30% respons). Anderzijds is er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd door 

middel van diepte-interviews met 13 zorginstellingen en 2 groothandels. De diepte-interviews gingen 

over de zorgmarkt, de voeding binnen de zorg en over de behoefte naar verantwoorde aquacultuur-

producten. 

Tot deze sector behoren de ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, 

verpleeghuizen/verzorgingshuizen/thuiszorg en maatschappelijke opvang. In 2011 waren er 834 
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zorginstellingen in Nederland (CBS). In de zorgsector zijn er diverse soorten zorg aanwezig. Elk van 

deze typen zorg zal weer anders benaderd moeten worden. De eetwensen van de patiënten/cliënten 

van de verschillende zorginstellingen zullen in kaart moeten worden gebracht, om zo precies op elk 

van deze wensen in te kunnen spelen. Voor dit onderzoek zijn alleen ziekenhuizen, verpleeg- en 

verzorgingshuizen en geestelijke gezondheidszorg instellingen benaderd. 

De eisen die zorginstellingen stellen aan een ‘goede vis’ zijn: graatloos, stevig, goed te portioneren en 

goed te regenereren. De prijs van de vis moet ook binnen het budget passen en er moet een goede 

prijs/kwaliteitverhouding zijn. Onbekendheid van nieuwe aquacultuurproducten vormt een 

struikelblok voor de zorginstellingen om het product op te nemen in het assortiment. Van de 

ondervraagde zorginstellingen koopt 54% vis in bij één vaste leverancier. Het is van belang dat een 

aquacultuurondernemer naamsbekendheid gaat creëren door zijn product aan te bieden bij meerdere 

groothandels. Hierdoor zijn zorginstellingen eerder bereid een visproduct op te nemen in het menu. 

De belangrijkste visleveranciers van zorginstellingen zijn Vishandel Almelo, Smit Vis, Deli XL, Sligro en 

Daily Fresh Food. 

Het onderzoek laat zien dat zorginstellingen gemiddeld maximaal € 11,21 uit willen geven aan een 

kilo duurzame kweekvis. De aantrekkelijkheid van een aquacultuurproduct wordt bepaald door de 

verkoopprijs en door de USP’s van het product. Door deze laatste te promoten is het mogelijk dat de 

zorginstellingen bereid zijn om een hogere prijs voor een verantwoord aquacultuurproduct te betalen. 

Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat promotie door middel van vakbladen, 

proefpakketten en beurzen als meest effectief wordt beschouwd binnen de zorgsector. 

Het belangrijkste vakblad binnen de zorgsector is het blad ‘Food Hospitality’. Door middel van 

advertenties in dit vakblad kan de naamsbekendheid van het product vergroot worden. Het is 

verstandig om minimaal in een aantal edities van dit vakblad te adverteren.  

Zorginstellingen zijn meestal afhankelijk van één leverancier. Daarom kan een nieuw aquacultuur-

product het beste gepromoot worden door proefpakketten te leveren aan zorginstellingen. Belangrijk 

is dat de USP’s duidelijk naar voren komen. Dit kan aan de hand van een duidelijke documentatie. 

Daarnaast is het ook aan te raden om een vertegenwoordiger vanuit de kwekerij langs te sturen. Op 

deze manier kunnen er persoonlijke recepten worden getoond en menusuggesties worden gedaan 

aan de zorginstellingen.  

Door zo diepgaand een  specifieke markt te verkennen, wordt informatie opgedaan die behulpzaam 

kan zijn bij het juist inschatten van de kansen en beste aanpak in die specifieke markt. Zonder die 

informatie wordt mogelijk met de verkeerde USP’s gewerkt, worden de verkeerde groothandels 

benaderd, etc. Ook kan zo blijken, dat bijv. de benodigde verkoopprijs voor het aquacultuurproduct 

niet of nauwelijks haalbaar is in die specifieke markt. Op die manier kan goed onderbouwd een keuze 

worden gemaakt op welke markten de vaak beperkt beschikbare middelen (in tijd en geld) het beste 

kunnen worden ingezet.  

Voorbeeld: Keuze van marketinginstrument 

In 2012 is door LEI-Wageningen UR en INNL onderzoek gedaan naar het effect van verschillende 

marketinginstrumenten in de groothandel (in dit geval bij Sligro). Dergelijke groothandels zijn een 

belangrijk inkoopkanaal voor de ‘out of home’-markt.  



 

 

Handleiding Markt voor Aquacultuur 11 

augustus 2014 

Nadat in de periode 2011-2012 zowel proeverijen als prijskortingen voor een specifieke kweekvis 

waren gehouden, is een diepteanalyse uitgevoerd op het databestand van de aankopen van die 

kweekvis over 2011-2012. De analyse kon geen effect van zomertemperatuur of kuitzieke periode 

vaststellen. De hypothese hiervoor was, dat in de kuitzieke periode van wilde vis (weinig aanbod)  de 

kweekvisverkoop zou stijgen en dat in de zomer bij hogere temperaturen (barbecue-weer) de 

kweekvisverkoop zou dalen. 

Voor de meeste visproducten geldt, dat het (positieve) effect van een marketingactie van relatief 

korte duur is. De afzet neemt dankzij de actie toe, maar is na enkele weken weer terug op het oude 

niveau (business as usual). De analyse kon wel de effecten van de proeverijen en prijskortingen op de 

verkoop vaststellen. Die staan hierna weergegeven in Tabel 4. Op basis hiervan kunnen, in geval van 

een beperkt marketingbudget, afwegingen worden gemaakt, hoe het budget het beste kan worden 

ingezet. Met een prijskorting wordt echter slechts de klant bereikt die voor die lagere prijs kiest, 

terwijl met een proeverij de klant wordt bereikt die kiest op basis van het proeven en het ‘verhaal’. 

Dit is een wezenlijk verschil. 

Tabel 4. Verwacht gemiddeld effect van proeverij en prijskorting op verkoop kweekvisfilet. 

Kengetal  Direct (kg) Totaal (kg) 

Verwachte gemiddelde verkoop per week   37,27 

Extra verkoop door proeverij 62,50  104,96 

Extra verkoop door prijskorting 130,64  217,73 

 

Er bleek geen relatie te zijn tussen de hoogte van de kweekvisverkoop en de afstand van de Sligro-

vestiging tot de zee. De verwachting vooraf was, dat de klanten dichtbij zee een sterkere voorkeur 

voor zeevis zouden hebben. Alles bepalend voor de hoogte van de kweekvisverkoop bleek echter de 

mate van enthousiasme en betrokkenheid van de medewerkers van de visafdeling van een Sligro-

vestiging. Ook bij hen is het dus belangrijk het verhaal en de USP’s van het aquacultuurproduct goed 

onder de aandacht te brengen.  

Voorbeeld: Keuze van geografische markt 

Naast het kiezen van de meest geschikte afzetkanalen in de Nederlandse thuismarkt dient er ook 

nagedacht te worden over de vraag of buitenlandse markten interessant zouden kunnen zijn. Indien 

dat het geval lijkt, dient binnen een bepaald land dan nog weer bekeken te worden welke 

afzetkanalen daar het beste passen. In 2013/14 is door LEI-Wageningen UR voor ‘Fish on Demand’ 

een globale marktanalyse gedaan van enkele Europese landen met een korte verdieping voor 

Hongarije, Polen en Rusland. 

In Tabel 5 staat de gemiddelde visconsumptie in enkele Europese landen. Het onderscheid tussen 

zoetwatervis en andere vissoorten is van belang, omdat de ervaring leert dat zoetwater-

aquacultuurproducten beter verkopen in landen/regio’s waar men al traditioneel gewend is aan 

zoetwatervis. Dit zijn meestal landen/regio’s verder van zee gelegen waar lokaal wel 

zoetwatervisvangst is. Tegelijkertijd is men daardoor echter wel vaak gewend aan lage prijzen voor 

lokaal gevangen vis, waardoor de concurrentiepositie voor kweekvis daar toch slecht kan zijn. 
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Tabel 5. Visconsumptie in 2009 (kg/hoofd/jaar) in een aantal Europese landen. 

Soort vis Duitsland Polen Tsjechië Oostenrijk Hongarije Rusland 

Zoetwatervis 3,8 3,8 2,6 3,8 2,6  

Diepzeevis 6,8 3,9 3,3 3,5 0,8  

Kustwatervis 2,5 2,9 2,2 4,9 1,1  

Andere vissoorten 2,2 0,2 1,6 3,0 0,6  

Visconsumptie totaal 15,3 10,8 9,7 15,2 5,1 22,0 *) 

  Bron: FAO - *) consumptie Rusland in 2011 

De belangrijkste conclusies van de marktanalyse van LEI-Wageningen UR waren: 

Hongarije, Polen en Rusland zijn geen markten waar Nederlandse kweekvis eenvoudig is af te zetten, 

ondanks dat in alle drie de landen een viscultuur bestaat. In Hongarije komt die vooral tot uitdrukking 

in een grote vraag met kerst en dan vooral karper. Ook in Polen wordt traditioneel vaak vis gegeten in 

de kersttijd, maar verder ook gedurende het jaar. Beide markten kenmerken zich door grote vraag 

naar goedkope vissoorten. In Rusland is vanouds ook veel vraag naar goedkope vis, maar door de 

toegenomen welvaart, met name in de grote steden als Moskou en Sint Petersburg, is er ook vraag 

naar kwaliteitsproducten. 

Zoals geldt voor Europa als geheel, geldt ook voor deze drie landen dat er geen sprake is van 

eiwittekorten die aanvulling behoeven. Ook in de desbetreffende Oost-Europese landen hebben de 

stijgende welvaart en de betere beschikbaarheid ertoe geleid dat de aanbevolen eiwitinname veelal 

(ruimschoots) gehaald wordt. Dit betekent dat eiwitproducten als vis moeten concurreren met andere 

eiwitbronnen. Zoals elders in de wereld, is de vraag naar vlees sterker gegroeid dan die van vis in deze 

concurrentiestrijd. Op dit moment is de groei er grotendeels uit en heeft de markt voor 

eiwitproducten weer te maken met een afgevlakte groei en met verdringing. 

Hoe paradoxaal het wellicht ook klinkt: een strategie van ‘veel voor weinig’ biedt bescheiden 

exportkansen in een verdringingsmarkt waar de strijd met vlees moet worden aangebonden. Betere 

kansen liggen er voor een marktpositionering van vis in termen van luxe, kwaliteit, gebruiksgemak en 

gezond genieten. Wil Nederlandse kweekvis een serieus alternatief zijn voor vlees op de markten van 

landen als Rusland, Hongarije en Polen, dan biedt een superieure kwaliteit van product, logistiek en 

imago kansen op succes voor de Nederlandse aquacultuur in met name Rusland. 

Voorbeeld: Marktverkenning Duitsland 

Duitsland is een dichtbijgelegen markt met 5 keer zoveel consumenten als in Nederland. In grote 

delen van het land is men ook gewend zoetwatervis te eten. Dat maakt het voor veel aquacultuur-

producten een mogelijk interessante afzetmarkt. In 2013/14 heeft AIM (Agentur für Innovatives 

Marketing) voor ‘Fish on Demand’ in Duitsland een marktverkenning voor Nederlandse kweekvis 

uitgevoerd. Deze studie heeft veel zinvolle informatie opgeleverd en daarom wordt navolgend een 

uitgebreide samenvatting ervan gegeven.  Er zitten bovendien veel leerpunten in die ook in 

deNederlandse markt of elders benut kunnen worden.  
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In 2011 bedroeg de jaarlijkse consumptie van vis in Duitsland 15,6 kg versgewicht per hoofd van de 

bevolking. De verdeling over de verschillende vissoorten staat in Tabel 6 (2011) en Figuur 2 (2012). 

 

Tabel 6. Marktaandeel van verschillende vissoorten in Duitsland (2011). 

Vissoort Marktaandeel  Vissoort Marktaandeel 

Alaska Seelachs (pollack) 23,3%  Zeehecht 1,6% 

Haring 18,5%  Karper 1,0% 

Zalm 12,5%  Schol 0,9% 

Tonijn 11,2%  Nieuw Zeeland 

Zeehecht 

0,9% 

Pangasius (o.a. meerval) 4,8%  Heilbot 0,8% 

Forel 4,5%  Victoriabaars 0,7% 

Kabeljauw 2,7%  Zander 0,6% 

Köhler Seelachs 2,4%  Sardine 0,4% 

Makreel 2,3%  Andere 9,0% 

Roodbaars 1,7%    

 

 

 

Figuur 2. Marktaandeel van de 5 grootste vissoorten in Duitsland (2012). 
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Interessant om te weten is ook waar de verschillende visproducten verkocht worden (zie Tabel 7). De 

aanbiedingsvorm bepaalt dus deels welk afzetkanaal het meest interessant is.  

Tabel 7. Aankoopplaats van vis/visproducten in % in Duitsland (2012). 

Soort supermarkt discount vakwinkel andere 

verse vis 38% 10% 29% 23% 

gerookte vis 34% 45% 12% 9% 

visconserven 36% 62% 0% 2% 

vismarinades 37% 54% 4% 5% 

diepvriesvis 35% 60% 0% 5% 

andere vis 38% 42% 8% 12% 

vis totaal 36% 50% 6% 8% 

 

Volgens onderzoeksbureau GfK zijn er in Duitsland circa 3.000 supermarkten met een bediende 

visafdeling. Dat is ruim 15% van alle supermarkten. Die 3.000 "Fischtheken" hebben volgens GfK een 

jaaromzet van € 713 miljoen (consumentenprijzen incl. BTW), wat neerkomt op een inkoopprijs op 

detailhandelsniveau van circa € 400 miljoen. De gemiddelde Fischtheke zet dus per jaar rond                

€ 240.000,- om. Dat betekent een omzetaandeel van circa 2,5% van de omzet van de desbetreffende 

supermarkten. Voor de retail is de productgroep verse vis een belangrijke klantenmagneet, die ook 

klanten aantrekt buiten de directe omgeving van de supermarkt. Deze hebben veel geld te besteden, 

zijn kwaliteitsbewust en kopen ook andere hoogwaardige levensmiddelen. 

 

Viskoop is soortkoop, merken bestaan er bij verse vis niet. Men heeft voorkeuren voor bepaalde vissen 

en vindt andere soorten minder lekker. Dat betekent, dat het voor één bepaalde aanbieder bijna 

onmogelijk is preferentie voor zijn product te verkrijgen in die zin, dat de klant daarnaar gericht 

vraagt. Voor de aanbieder/kweker is er geen rem op het afdwalen naar een andere verse vissoort, 

wanneer die in de aanbieding is of er op dat moment verser uitziet. Voor de inkoper is dat van 

voordeel, hij heeft er belang bij, dat hij daar inkoopt waar het op dat moment het gunstigste is en er 

is geen rem vanwege een actieve vraag naar één speciaal product vanuit de markt. Voor de 

aanbieder betekent dat, dat hij zich van andere onderscheidende marketing-mix factoren moet 

bedienen om succesvol in de markt te zijn, zoals versheid, optiek, presentatie, service, actief verkopen, 
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logistiek, flexibiliteit in de levering en de nalevering etc. Het komen met ideeën om de verkoop te 

stimuleren is heel belangrijk, pro-actief zijn. Daarbij moeten prijs en condities concurrerend zijn, maar 

ze hoeven niet de allerlaagste te zijn. 

De keten van kweker tot eindgebruiker 

De meeste vishandelaren bevinden zich in de traditionele vishavens van vroeger zoals Hamburg en 

Bremerhaven. De luchthaven van Frankfurt is de grootste droge haven voor vis in Europa. De 

distributie in Duitsland wordt uitgevoerd door nationale en regionale grossiers. Nationaal treden 

eigenlijk alleen Deutsche See in Bremerhaven en Metro als afhaalgroothandel op. Deutsche See heeft 

in grote steden van Duitsland vestigingen van waaruit het product in de bezorgdiensten gaat. Metro 

heeft vooral Cash&Carry-afhaalvestigingen.De Duitse supermarktketens maken eveneens gebruik van 

visgroothandelaren. De regionale grossiers blijken meestal goedkoper te zijn dan de nationale.  

Voor de Nederlandse kweekvissector is het zaak, alles te doen om de keten zo kort mogelijk te 

houden. Méér schakels verlengen de looptijd van het product en daarmee de restlooptijd voor de 

uiteindelijke consument. Bovendien wordt de kostprijs van het product er negatief door beïnvloed en 

bestaat het gevaar, dat men zich uit de markt prijst. De wens naar een korte keten wordt overigens 

ook ingegeven door de vraagkant van de markt. Met name de retail en de foodservice richten hun 

inkoopconcept meer en meer naar directe contacten met het begin van de keten. Desondanks maakt 

men veelal gebruik van zogeheten serviceproviders, die een bundelingsfunctie vervullen t.a.v. het 

bijeenbrengen van het gewenste assortiment. Goede serviceproviders wijzen hun klanten op 

attractieve kansen  in de markt en brengen innovaties in product en verpakking.  

 

Positioneren van het product 

Succesvol kweken betekent: de juiste producten in de juiste hoeveelheden op het juiste moment tegen 

de juiste prijzen aan de juiste klanten te vermarkten. Dat verlangt veel meer dan vakmanschap op het 

gebied van het tot stand komen van een goed product alleen. De kweker heeft wat dit betreft een 

‘haalschuld’, hij moet zelf actief worden om te begrijpen, hoe de keten werkt. Maar hij heeft ook een 

‘brengschuld’ als het er om gaat, de keten duidelijk te maken, welk aanbod hij voor de keten heeft. Hij 

moet bekendheid verwerven, voor welke producten hij staat, welke prestatie hij wanneer kan leveren 

en om welke hoeveelheden het dan gaat.  
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De Nederlandse kweekvissoorten bevinden zich in Duitsland alle in een niche-segment. Dit heeft 

grenzen v.w.b. de hoeveelheden, die zo'n segment kan opnemen, de prijzen, die ervoor gevraagd 

kunnen worden en de aandacht, die zo'n segment in de handel in vergelijking tot de grote 

productgroepen kan krijgen. Dat betekent een continue strijd ter verkrijging van een vorm van 

prioriteit voor het aanbod, maar ook de uitdaging om affiniteit voor de propositie te verkrijgen. Dat 

alles staat of valt met het product zelf. Wil men een product met succes vermarkten, dan is het 

noodzakelijk een kernachtige boodschap te hebben, die eensluidend is, snel te begrijpen en die voor 

de doelgroep één of méér voordelen heeft. Dat dwingt de aanbieder tot een keuze: uit de veelal 

meerdere mogelijkheden dát element eruit te lichten, dat de grootst mogelijke kans heeft te 

overtuigen in de markt. Daarbij heeft de aanbieder de mogelijkheid te differentiëren op basis van de 

claim voor het product, de beweegredenen, dat hij die claim kan waarmaken of te differentiëren naar 

het (unieke) nut/voordeel, dat de gebruiker van de consumptie/keuze van het product heeft. Deze 

meerwaarde kan in het product zelf liggen, in de omgevingsfactoren van het product of in 

psychologische elementen, die met het tot stand komen van het product of met de gebruikersgroepen 

te maken hebben. Eén duidelijke boodschap moet het zijn, die consequent en in alle uitingen gebruikt 

wordt, opdat geleidelijk aan een beeld wordt gevestigd, dat bij de consument tot voorkeur kan leiden. 

Dat vraagt weer om een herkenbaar product en een identificeerbare meerwaarde. Als Nederlandse 

kweekvis deze (nog) niet heeft, moet er naar op zoek gegaan worden, resp. moeten er nieuwigheden 

worden ingebouwd, die deze herkenbaarheid mogelijk maakt. 

Factoren die een rol spelen bij de viskeuze van de Duitse consument 

Op basis van individuele gesprekken en discussies in groepen konden de relevante factoren in kaart 

gebracht worden. De ideale vis heeft vast vlees, heeft geen graten, is helder van kleur en geurt 

nauwelijks. Bij de viskoop let men op optiek, versheid, soort; men krijgt graag advies van vakkundig 

personeel; kooktips en recepten zijn welkom. 

 

De gemiddelde consument is niet erg op de hoogte van de herkomst van de vis. Wel staat zeevis over 

het algemeen hoger aangeschreven dan zoetwatervis. Voorkeur voor kweek boven wilde vangst of 

omgekeerd bestaat er niet, een schaarstebesef heeft men niet. Wel wordt men door de media 

geregeld geattendeerd op wantoestanden bij het vangen en/of verwerken van vis, maar men houdt 

daar bij het koopgedrag geen rekening mee. Anderzijds geeft men toe, dat als men er meer over zou 
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weten, men zich consequenter zou gedragen. Vis koopt men in de supermarkt, de cash&carry-markt 

als men een pasje heeft, op de weekmarkt of bij de visspeciaalzaak (waarvan er steeds minder zijn). 

Verse vis wil men meestal direct na de koop gaan gebruiken. Men koopt naar gewicht of naar het 

aantal personen, waarvoor men de vis nodig heeft, soms ook op voorraad om in te vriezen. 

Vis wordt het hele jaar door gekocht, waarbij opvalt, dat de Duitse consument terughoudend is bij het  

kopen en transporteren van verse vis bij warm weer. De angst voor voortijdig bederven is hier 

duidelijk groter dan bij vlees, kaas of gevogelte. Echte visfans kopen enkele keren per week verse vis, 

maar de meesten toch enkele keren per maand of gemiddeld eens per maand. Verse vis is duurder 

dan diepvriesvis, dat weten en accepteren de consumenten. Desalniettemin is er een  bovengrens 

voor de prijs-plus relatie, meer dan circa 30% extra mag verse vis niet kosten. Bovendien blijkt er een 

tamelijk strakke hiërarchie in de prijsopbouw te zijn, al naar gelang de inschatting van de waarde van 

de vissoort. Dat heeft o.a. te maken met de reputatie of het imago van de vis, zeker ook met de mate 

waarin de vissoort nog voorkomt en hoeveel gevangen wordt. 

 

In Duitsland staan onder in de hiërarchie Seelachs in diepvries en Pangasius in diepvries. Bovenaan 

heilbot, zeetong, tonijn en andere verse "Edelfische" als winterkabeljauw. De Nederlandse kweekvis 

meerval staat onder het midden. Het imago van deze vis is laag. Dat heeft gevolgen voor de 

prijsstelling. De aanbevolen consumentenprijs voor verse meerval ligt rond de € 15,- per kilo, maar in 

veel ‘Fischtheken’ wordt een lagere prijs gevraagd, acties lopen geregeld onder de € 10,- per kilo. Dit 

feit bakent de grenzen af voor de kweker t.a.v. de haalbaarheid van de door hem gewenste 

winstmarge. De groothandel wil minstens 20% marge hebben, de retail 35% en meer. Opvallend is, 

dat de landelijk werkende groothandels aan de retail de laagste marges geven en slechts de helft van 

het gekozen assortiment continu voorradig hebben. De regionale groothandels hebben gedeeltelijk 

bredere assortimenten en bieden duidelijk meer marge. Veel prijzen zijn dagprijzen, die schommelen 

al naar gelang de beschikbaarheid. Daarnaast hanteert de groothandel afhankelijk van het 

distributiesegment voor hetzelfde product ook verschillende prijzen, de foodservice-eindklant betaalt 

gewoonlijk meer voor het product dan de retailer. Het kan voorkomen, dat foodservice nog een 

verdere bewerking van het product nodig heeft, bijvoorbeeld v.w.b. de portionering. Het kan voor 

ziekenhuizen nodig zijn voor patiënten te portioneren op 100 gram, voor het personeel op 160 gr en 

voor bezoekers nog een derde kalibrering. Deze klantenwens vergt extra bewerking, die met de hand 

moet worden uitgevoerd en slechts binnen een bepaalde bandbreedte qua gewichtsvariatie ‘van/tot’ 

kan worden uitgevoerd. Ook in de horeca worden gedeeltelijk andere eisen aan product en 

portionering gesteld. 
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Aanbevelingen voor verhoging afzet Nederlandse kweekvis in Duitsland 

De aanbevelingen betreffen drie hoofdpunten. 

1. Checken van geschiktheid en attractiviteit van de gekweekte/verwerkte en aangeboden 

producten. 

Alles staat of valt met een geschikt product, dat temidden van het grote concurrentieveld een recht 

van bestaan heeft. Check of het aanbod in Duitsland in de smaak valt en of de product-mix klopt. Is er 

sprake van een Unique Selling Point (USP), welke is dit en hoe is deze geëxponeerd? Zo niet, werk 

verder aan het product, qua soort, kwaliteit en verpakking tot dat wel het geval is. Check of het 

marktpotentieel groot genoeg is om de doelstelling in te vullen. Maak een businessplan, met alle 

marketing-mix- en product-mix-elementen, waarin staat welke doelstelling bij wie hoe bereikt kan 

worden en bouw bijstelpunten in voor het geval dat dit nodig is (plan B). Bouw een extra punt in voor 

de regeling van de logistiek. Toets het aanbod regelmatig bij consument en handel. Ga na, of er naast 

vers ook mogelijkheden zijn voor de deelmarkten diepvries, verwerkt tot convenience, gerookt, ZB-

verpakt, als grondstof voor de industrie e.a.  

2. Verhogen van de bekendheid van het aanbod in de doelgroep. 

Verhoog continu de bekendheid van het bedrijf als aanbieder en van het aanbod en het assortiment 

d.m.v. internet, PR in de vakpers, below the line-acties op de plaats van aankoop/consumptie. Bouw 

relaties  op met multiplicatoren uit de branche en hoofdredacteuren uit de vakpers (bladen als Fisch-

Magazin, Lebensmittel-Zeitung en GV-Praxis). Denk er steeds aan, dat de verse vismarkt een push-

markt is. De aanbieder (in dit geval de retailer, de keukenchef, de cateraar) bepaalt, wat de eindklant 

koopt/consumeert. 

3. Actief (laten) vermarkten van het aanbod in daarvoor geselecteerde, passende marktsegmenten, 

tot en met het maken van bindende afspraken in de keten, opdat vraag en aanbod zowel 

kwalitatief als kwantitatief op elkaar afgestemd en planbaar zijn. Daartoe behoort ook de wijze 

van vermarkting: direct of via de tussenhandel.  

Verken de markt naar de hoofdmarktsegmenten retail en foodservice met hun ondersegmenten. 

Bekijk ook de mogelijkheden bij de visverwerkende industrie. Bepaal op basis van een grondige 

marktverkenning op welk segment of welke segmenten het accent voor marktbewerking gelegd 

wordt. Dit gerelateerd aan het ter beschikking staande aanbod voor de markt. Kies het daarbij 

passende systeem van marktbewerking: direct of indirect en kies wie de actieve verkoop gaat 

invullen. Ga na, hoe de gekozen klantengroepen zich met hun eisenprofielen in de keten 

georganiseerd hebben en ga daar bij de marktbewerking van uit. 

Probeer bindende afspraken te maken met de marktpartners, opdat vraag en aanbod zowel in zijn 

totaliteit als verdeeld over weken en maanden, waarin product ter beschikking komt, met elkaar in 

evenwicht zijn. Zo kan het aanbod de vraag definiëren, maar ook omgekeerd. Als er gebruik gemaakt 

wordt van de groothandel, dan een duidelijke taakverdeling afspreken over de initiatieven t.a.v. 

telefonische en persoonlijke verkoop, het houden van acties, het organiseren van promoties ter 

bevordering van bekendheid en consumptie. Tref voorbereidingen voor het vermarkten van (een deel) 

van het aanbod in alternatieve kanalen of andere toepassingen, zij het qua distributie, zij het in 

vormen van diepvries, gerookte producten of als grondstof in verwerkte convenience-varianten. 
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Tot slot 

Deze handleiding is vanzelfsprekend geen wet van Meden en Perzen, maar slechts een hulpmiddel bij 

het opbouwen van een afzetmarkt voor nieuwe aquacultuurproducten. De kwantitatieve informatie 

veroudert natuurlijk op den duur, maar de kwalitatieve informatie blijft lang bruikbaar. Ook zal 

blijken, dat wanneer men zich eenmaal op deze wijze intensief met de marktbenadering bezighoudt, 

er al snel voldoende inzicht en ervaring ontstaat om op eigen kracht de markt verder uit te bouwen. 

Wij willen afsluiten met nog enkele algemene aanbevelingen: 

• Werk aan de waardezijde van het business model; 

• Voorkom het domweg verkopen van een product; 

• Investeer in een duidelijk marktconcept, zo mogelijk samen met een klant; 

• Zet in op communicatie en creëer een verhaal; 

• Zoek de juiste communicatiekanalen; 

• Hou het simpel! 

 

 




