Kies voor MSC
en maak het verschil!

INTERESSE?
Onze contactpersoon Jan van Keulen
gaat graag het gesprek aan.
Bezoek voor meer informatie
www.msc.org/visspecialisten

Marine Stewardship Council (MSC)
Koninginnegracht 8, 2514 AA Den Haag
+31 70 360 5979 www.msc.org/nl/

Z E S V E E LVO O R KO M E N D E
V R AG E N

Kies voor MSC
en maak het verschil!
MSC investeert in een netwerk van betrokken visspecialisten en
heeft sinds kort een collega in dienst die visspecialisten fulltime
ondersteuning kan bieden. Meer weten? Bel Jan van Keulen en
maak een afspraak of bezoek www.msc.org/visspecialisten.
Vijf belangrijke redenen om
nu voor MSC-certificering te kiezen:
1. De vraag naar duurzame vis neemt toe
2. Er zijn meer dan 100 soorten vis MSCgecertificeerd: belangrijke soorten als
koolvis, kabeljauw, haring en schelpdieren
zijn ruim beschikbaar
3. Draag bij aan vis voor de volgende generatie
4.	Maak het verschil en onderscheid je van
andere aanbieders
5.	De certificeringseisen voor visspecialisten
zijn vereenvoudigd: MSC-gecertificeerde
visspecialisten geven aan dat weinig
administratie nodig is

Hoe werkt certificering?
1.	Kies een MSC-gecertificeerde leverancier
voor je MSC-gecertificeerde vis
2.	Vraag offertes aan bij certificeerders of
bij de groepscertificaathouder Duracert
3.	Krijg uitleg over de standaarden en pas ze
toe: van inkoop tot correct keurmerkgebruik
in de winkel
4. Leg een traceerbaarheidsaudit af
5.	Onderteken de MSC-keurmerk
licentieovereenkomst

Wat levert het op:
•	Gebruik van het MSC-logo in je winkel bij
MSC-gecertificeerde producten
•	
Gratis gebruik maken van beeldmateriaal:
door toegang tot de beeldbank van MSC
kun je kosten besparen. Er staan o.a. gratis
recepten in, video’s die de waarde van het
MSC-keurmerk uitleggen en mooie content
voor op sociale media. MSC ontwikkelt
de komende jaren nog meer materialen
•	Toegang tot evenementen van MSC
en deelname aan activiteiten
•	Toegang tot de kennis van MSC en de
mogelijkheid tot ondersteuning door MSC
•	Een inhoudelijke tweemaandelijkse
nieuwsbrief voor visspecialisten
•	Zichtbaarheid op de mediakanalen van
MSC (website, sociale media)
•	Ondersteuning bij uw eigen activiteiten
met betrekking tot duurzaamheid

Wat kost het?
Certificeren kan al vanaf € 790,- per jaar.
Wij adviseren je om offertes op te vragen bij
meerdere certificeerders. Je bent vrij om te
kiezen uit de verschillende aanbiedingen.

Brengt certificering administratieve
rompslomp en kost het veel tijd?
De administratie hebben we vereenvoudigd.
In het groepscertificaat van Duracert krijg
je begeleiding en advies. De administratie
kost weinig tijd en ook de gescheiden
opslag van vis kan heel praktisch worden
gerealiseerd.
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Kun je alleen nog maar MSC2
gecertificeerde vis verkopen
in je winkel?
Nee, naast MSC-gecertificeerde vis kun
je ook niet-gecertificeerde vis verkopen.
Het gaat er om te borgen dat de vis die je
verkoopt als MSC-gecertificeerd ook echt
MSC-gecertificeerd is.

Consumenten kennen
MSC toch uit de supermarkt?
Het logo van MSC wordt steeds bekender,
inderdaad omdat de supermarktbranche
er actief mee bezig is. Echter de consument
verwacht juist kennis van vis en uitleg over
duurzaamheid van de visspecialist! Zaak
dus om mee te gaan in deze ontwikkeling
en voorop te blijven lopen. Een consument
die duurzame vis wil verwacht dat aanbod
bij zijn visspecialist!
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Hoe zit het met de verkrijgbaarheid
van MSC vis?
Er zijn gelukkig steeds meer vissoorten
MSC- gecertificeerd. We werken samen met
leveranciers om zo een groeiend aanbod
MSC- gecertificeerde vis te kunnen bieden.
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Hoe worden we door
MSC ondersteund?
MSC gaat graag het gesprek aan! We willen
graag weten wat er leeft in de branche en
hoe we je het beste van dienst kunnen zijn.
Sinds kort is Jan van Keulen als Commercial
Manager Benelux bij MSC gestart ter ondersteuning van de visspecialisten. Je kunt hem
bereiken op: jan.vankeulen@msc.org. Juist
ook als u gecertificeerd bent willen we je graag
ondersteunen door campagnes gericht op
de consument of door het aanbieden van
promotiemateriaal! We werken als MSC aan
een landelijke dekking van MSC-gecertificeerde
visspecialisten zodat we de consument actief
door kunnen verwijzen naar jou viswinkel.
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Is MSC een commerciële organisatie?
MSC is een non-profit organisatie
opgericht om overbevissing aan te pakken.
We houden de kosten zo laag mogelijk.
Certificering kost wel geld, maar levert
enorm veel meer op: een gezonde toekomst
voor onze oceanen, meer consumentenvraag naar gecertificeerde vis en het
onderscheiden van de concurrent door
voorop te lopen in duurzaamheid!
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