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VNV Actueel
Duurzaamheid
Uit een eerder dit jaar verschenen onderzoek, in opdracht van ABN Amro, blijkt dat de
Nederlandse consumenten bewuster koopt.
denken aan de verpakking van uw producten. Vis is
een gezond product met een gezond imago, daar
hoort ook een “bewustere” verpakking bij. De verwachting is dat in de toekomst de vraag naar “bewustere” verpakking toeneemt. Het is goed om daar
nu al over na te denken zodat u straks hierop voorbereid bent.

Ook in onze branche speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Het stimuleren van duurzame visconsumptie
en visvangsten uit het juiste seizoen zijn belangrijke
uitgangspunten om de vispopulatie wereldwijd te
behouden en te herstellen. Het vergroten van bewustwording bij consumenten is een belangrijk doel. Meer
bewustwording betekent méér kans voor het voortbestaan en herstel van de verschillende vispopulaties. Bij het promotiepakket van de Vis van de Maand
vermelden we daarom dan ook altijd de duurzaamheidsinformatie van de betreﬀende vissoorten.
Ook u als ondernemer maakt (on)bewust keuzes op
het gebied van duurzaamheid. Naast de inkoop van
de vis, kruiden, olie voor de frituur etc. kunt u ook

Wij ontvangen steeds meer berichten dat ondernemers hier actief mee bezig zijn. Zo maken een
aantal ondernemers gebruik van karton- en suikerriet verpakkingen voor o.a. kibbeling en lekkerbek
bakjes. Andere ondernemers belonen de klanten
die eigen verpakking meebrengen, door bijvoorbeeld extra spaarpunten/stempels te geven.
Heeft u ook een voorbeeld van uw duurzame handelen in de praktijk? Dan vernemen wij dat graag!
Na ontvangst van de reacties zullen wij meer voorbeelden met u te delen zodat u wellicht bij collegaondernemers kan informeren hoe zij dat hebben
aangepakt. Samen kunnen we elkaar hierbij helpen!
Wilt u reageren of heeft u een goed voorbeeld vanuit de praktijk? Wij zien uw reactie graag tegemoet
via info@visspecialisten.nl

Ledenvergadering
op maandag 5 november

Op maandag 5 november 2018 organiseert
de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten haar jaarlijkse ledenvergadering.
Op het kantoor van Versplatform wordt u
opnieuw bijgepraat over het afgelopen en
toekomstige jaar.
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De oﬃciële uitnodiging en de bijbehorende agenda
volgen, maar houd alvast deze middag vrij in uw
agenda.
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Nieuw jasje voor
Visstartpunt

Update RI&E en
Arbocatalogus

Na de omzetting van de website van de VNV
- www.visspecialisten.nl – is het nu de beurt
aan het visstartpunt.

De RI&E en de Arbocatalogus
zijn weer geüpdatet volgens de
laatste stand der techniek,
wetenschap en wetgeving.

Afgelopen periode is de Vereniging van Nederlandse
Visspecialisten in samenwerking met Versplatform achter
de schermen bezig geweest om een volledig nieuw extranet op te tuigen. Inmiddels is het nieuwe platform voor
iedereen beschikbaar.
Dit nieuwe extranet is een nieuw online platform – genaamd
mijn Visstartpunt – en is voorzien van moderne technieken
en functionaliteiten. In het vernieuwde platform vindt u
diverse informatie met betrekking tot uw branche, winkelen marketingondersteuning én kunt u er met elkaar in
contact komen.
In de afgelopen periode zijn alle leden per mail en brief
op de hoogte gebracht van het nieuwe platform. Heeft u
geen bericht ontvangen? Stuur dan een mail naar
info@visspecialisten.nl of neem contact op per telefoon
033-4953096

Oude omgeving.

Zoals u wellicht weet is er sinds vorig
jaar een nieuwe arbowet van kracht.
In deze nieuwe wet zijn vooral een
groot aantal wetten/regels verdwenen
of vanuit de arbowet naar de arbobesluiten en arbo-regelgeving verplaatst.
Dat betekenden voor de RI&E en de
Arbocatalogus een groot aantal aanpassingen met betrekking tot verwijzingen.
Daarnaast zijn er veranderingen gekomen
in de verantwoordelijkheden van de
bedrijfsarts en de preventiemedewerker.
Met name de laatste heeft invloed op
uw dagelijkse bedrijfsvoering. Nu zal
binnen de VNV de rol van de preventiemedewerker veelal belegt zijn bij de
directeur/eigenaar, dat neemt niet weg
dat hij/zij meer aandacht en verantwoordelijkheden heeft gekregen op het
gebeid van arbeidsomstandigheden.
In de RI&E zijn vragen aangepast en ook
het keuzemenu is duidelijker geworden.
Ook de gebruiksvriendelijkheid is
verbeterd De Arbocatalogus was al
wat ouder en is herschreven, waarbij
ook rekening gehouden is met opbouw.
Deze is nu veel logischer waardoor deze
net zoals de RI&E veel toegankelijker is.
De RI&E en Arbocatalogus worden
steeds meer een hulpmiddel om niet
alleen aan de wet te voldoen maar meer
nog de bedrijfsvoering te verbeteren
voor alle medewerkers.

Nieuwe omgeving.
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Winnaars Nationale H
en resultaten Nationaal Haringonderzoek bekend
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Utrecht zijn de winnaars bekend gemaakt van de
Nationale Haringtest 2018. Vooraf was al door de initiatiefnemers van deze nieuwe
Haringtest, de brancheorganisaties Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH)
en de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV), duidelijk gemaakt dat er niet
1 landelijke winnaar zou komen, maar 1 winnaar per provincie. Een bewuste keuze
vanwege de grote regionale smaakvoorkeuren en de verschillen in consumptiewijze.
Niet 12, maar 13 winnaars!
De aftrap van de eerste editie van de Nationale
Haringtest werd gegeven tijdens de Nationale
Haringdag in Bunschoten-Spakenburg. Meer dan
250 verkooppunten meldden zich eerder dit jaar
aan voor de Nationale Haringtest. Belangrijke rol in
de beoordeling tijdens deze Nationale Haringtest
was weggelegd voor de consument. In de 1e ronde
konden consumenten online de haring van hun
visspecialist beoordelen. Per provincie plaatsten
maximaal 6 winkels of wagens zich voor de 2e
ronde. Daarin heeft gecertiﬁceerd onderzoeksbureau Mobiel Centre op locatie een uitgebreid
smaakonderzoek afgenomen onder consumenten.
Uiteindelijk werden niet 12, maar 13 visspecialisten
uitgeroepen tot winnaar. In de provincie Overijssel
eindigden 2 visspecialisten in de provincie met
exact het zelfde gemiddelde eindcijfer tijdens de
ﬁnaleronde.

Nationale Haringonderzoek 2018
De gegevens die onderzoeksbureau Mobiel Centre
tijdens de 2e ronde van de Nationale Haringtest
heeft verzameld geven inzicht in de haringconsumptie in Nederland. Uit de resultaten blijkt er
weinig verschillen tussen mannen en vrouwen
zijn als het gaat om haringconsumptie. Wel zijn er
opvallende verschillen tussen jongeren en ouderen.
Vooral ouderen eten de Hollandse Nieuwe het
liefst puur natuur. Jongeren geven relatief vaak
de voorkeur aan haring met uitjes en zuur. Slechts
29% van de respondenten onder 30 jaar eet
wekelijks haring. Bij respondenten van 65 jaar en
ouder ligt dat percentage op maar liefst 69%!
Benieuwd naar de andere uitkomsten van het
Nationale Haringonderzoek? Bekijk dan de factsheet op pagina 6 of ga naar de website www.
verrasjesmaakmetvis.nl.

De winnaars van de Nationale Haringtest op een rij:
Friesland
Groningen
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Flevoland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
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Visspecialist van der Schuit – Wolvega
Vismakelaar Poseidon – Groningen
De Visfuik Zuidlaren – Zuidlaren
Vistaria Schaap - Almelo
VOF Zwaan - Hellendoorn/Nijverdal
‘t Vissertje Visspecialiteiten – Apeldoorn
Vishandel Kroon – Almere
Lindsey’s Visspeciaalzaak - Wijk bij Duurstede
Vishandel Arenthals – Alkmaar
Visspecialist Sluizeman - Alphen aan den Rijn
Viskiosk ‘t Beste Maatje Middelburg – Middelburg
Visspeciaalzaak Havenzicht - Etten-Leur
V.O.F Vishandel Molenaar - Echt / Vugt
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e Haringtest

Finalisten Friesland.

Finalisten Groningen.

Finalisten Drenthe.

Finalisten Overijssel.

Finalisten Gelderland.

Finalisten Flevoland.

Finalisten Utrecht.

Finalisten Noord-Holland.

Finalisten Zuid-Holland.

Finalisten Zeeland.

Finalisten Noord-Brabant.

Finalisten Limburg.
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MAAK KENNIS MET VISMAGAZINE EN VRAAG
UW GRATIS PROEFABONNEMENT AAN!*
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Commentaar
Foto Winnaars Haringtest.
Oortjes plaatsen, evt. pas ik de coverteksten aan om ze passend te
maken.
Ik heb dezelfde foto in hoge resolutie klaargezet. (Erik Peek 9304)
hey Petra, daar zit geen verschil in....
De foto van Erik Peek is 15,7 mb, maar gaat er op 50% in, dus effectief is deze foto 620 ppi

35e JAARGANG NUMMER 7 | OKTOBER 2018

2 nummers
Vismagazine
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De anere foto is maar 992 kb, maar gaat er op 35% mee. Dus effectief is deze foto oo 620 ppi.
Dus met andere woorden ze kunnen allebij mee. Maar ik heb de
nieuw geplaatst.
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Winnaars Haringtest 2018 bekend
Vakbeurs Holland Fisheries Event
Hollands Glorie op Duitse markt
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Commentaar
Keus uit 2 coverfoto’s, staand en liggend. Zou leuk zijn als 024VIS
op de mouw zichtbaar is bij keuze voor een uitsnede van de staande foto.
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*U ontvangt
2 gratis
nummers en
de gratis
nieuwsbrief
20-09-18 14:17
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024 VIS ﬁnalist bij de Haringtest 2018
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Ga naar vismagazine.nl/proefabonnement
Volg Vismagazine:

VIS_promotionele campagne_210x297.indd 1
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Feestdagen:

Jaargang 6 | 2018 | Nieuwsbrief 4

ACTUEEL

maakt u er een bijzonder moment van?
Het lijkt nog maar net zomer geweest, maar voordat u het weet komen de feestdagen er
weer aan. In de supermarkt, bij tuincentra en andere winkels vindt u de feestmaterialen
alweer in de schappen. Goed beslagen ten ijs komen deze feestdagen? Denk dan nu
alvast na hoe u uw klant gaat inspireren om er bijzondere dagen van te maken?’
De Vereniging van Nederlandse Visspecialisten
helpt u daar bij. Want u heeft natuurlijk assortiment
dat gezien mag worden de komende decembermaand. In de smaakvol vormgegeven ﬂyers en folders
presenteert u dat assortiment met trots.
Heeft u mooie foto’s van uw assortiment? Dan bieden
deze materialen dé mogelijkheden om het water in de
mond te laten lopen. Natuurlijk kunnen wij u daarbij
helpen, maar uw assortiment is uniek. U heeft dus
de volledige vrijheid als het gaat om tekst en afbeeldingen. U krijgt vooraf een digitale proef te
zien, die bij akkoord goedkoop en snel gedrukt wordt.
Wilt u in de vaak wat rustigere najaar periode ook aan
de slag? Dan kunt u uw klanten alvast in de aanloop
naar de feestdagen trakteren op een feestpakket
waar zij voor sparen. Zo beloont u uw vaste klanten
en haalt u meer omzet in huis. Het feestpakket en de
bijbehorende materialen zijn ook inhoudelijk weer
door uzelf te bepalen.

Mogelijkheden genoeg dus. Bestel wel tijdig uw
materialen!
Kijk voor meer informatie en/of
mogelijkheden op
www.visspecialisten.nl/feestdagen

Folder.
Plafondhanger.

Handige en smaakvolle receptvideo’s
Heeft u de handige receptvideo’s al voorbij zien komen via de digitale nieuwsbrief, websites en of social media kanalen?
Elke maand wordt er een nieuwe en handige receptvideo van het recept van de maand beschikbaar
gesteld. Via www.verrasjesmaakmetvis.nl zullen
wij deze delen met de consument, maar het biedt u,
als ondernemer, ook mogelijkheden om het receptﬁlmpje te gebruiken. Zo kunt u deze plaatsen op uw
website als aanvulling op de content van de vis van
de maand. Bovendien is er ook een korter ﬁlmpje met
een “sneak preview” beschikbaar die goed te gebruiken is voor uw sociale kanalen en uw instore
schermen.
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Promotiepakket
voor uw winkel of
verkoopwagen!

VIS VAN DE MAAND OKTOBER

Traktatie voor
de liefhebber

Agenda
Oktober
Vis van de maand:
Tong

TONG
November
Vis van de maand:
Poon

VIS VAN DE MAAND NOVEMBER

Een smakelijke (knor)vis!

Kijk voor meer informatie en recepten op:

www.verrasjesmaakmetvis.nl

5 – Ledenvergadering VNV

December
Vis van de maand:
Griet

Wilt u de vis van de maand extra promoten in uw
winkel of verkoopwagen? Meld u dan aan voor het
VIS Promotiepakket van de VNV. U betaald als lid
slechts voor de verzendkosten á € 19,95 per pakket
(u ontvangt 2 pakketten per jaar). Ook voor de
eerste helft van 2019 staan weer vistoppers
centraal met heerlijke recepten. Benieuwd naar
de inhoud van dit pakket of direct bestellen?

POON
VIS VAN DE MAAND DECEMBER

Kijk voor meer informatie en recepten op:

www.verrasjesmaakmetvis.nl

Ga naar: www.visspecialisten.nl/vis-promotiepakket

De 'gladde' vis

GRIET
Kijk voor meer informatie en recepten op:

www.verrasjesmaakmetvis.nl
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De volgende uitgave van de VNV Actueel verschijnt omstreeks
7 januari 2019. Uw (redactionele) bijdragen kunt u uiterlijk op
vrijdag 2 november 2018 aanleveren via info@visspecialisten.nl.
Like ons op Facebook via www.facebook.com/visspecialist
Volg ons op Twitter via @nlvisspecialist

*

Schrijf u in op de digitale nieuwsbrief via
www.visspecialisten.nl/nieuwsbrief

