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Woord vooraf

Dezepublikatiegeeftderesultatenweervaneenonderzoek
indegespecialiseerde visdetailhandel.Doelvanhetonderzoekis
hetverschaffenvaninzichtindeNederlandsevisdetailhandelsbranche.Hetonderzoek had eeninventariserend karakterenspitstezichvooraltoeophetaantalenhettypeverkooppunten,de
inrichtingervan,hetgevoerdeassortiment,depromotie-activiteitenendetoeleveringvanvisenvisprodukten.
Deinformatieinditrapport isreedseerdergepubliceerd in
7 artikelenineenvisvakblad.Deinformatieisbedoeldvoor
zoweldevisdetaillistenalsvoorbeleidsinstanties (overheid en
belangengroeperingen).
Degegevenswerdenverkregendoormiddelvaneenenquêtedie
hetLEIin1983heeftgehouden.Veeldank isverschuldigd aande
visdetaillisten,diedoorhunmedewerkingaandeenquêtedeze
publicatiemogelijkmaakten.
Hetonderzoekisverricht opdeAfdeling Structuuronderzoek
innauwoverlegmetdeAfdelingVisserijenBosbouw.Deanalyse
enrapportering isverzorgd doorIng.J.A.W.M.Niksvandesectie
Marktstructuur.

DeDirecteur,

DenHaag,november 1985

» J.deVeer

Samenvatting

In1983isbijeengrootaantalwillekeurig gekozenvisdetaillisteneenenquêtegehouden.Dezoverkregen informatie
overdesituatie in1982geefteenrepresentatief beeldvande
ruim1700gespecialiseerde visdetailhandelsbedrijven inNederland.Metdezeenquêtezijngegevensverzameld over.devisdetaillistenzelf,hetbedrijfstype,debedrijfs-c.q.winkelinrichting,hetgevoerdeVisassortiment,depromotie-activiteiten,
deleveranciers endewijzevaninkoopvanvisenvisprodukten.
Omdatdegegevensvoorditonderzoek zijnverzameld bijvisdetaillistenisoverleveranciers encliënten (consumenten)
uitsluitend informatieverkregenvoorzoverzijin1982metvisdetaillisten zakendeden.
Omderesultatenvanhetonderzoek zosnelmogelijk ter
beschikkingvandedetaillistenendebeleidsorganentestellen
zijndezeinzevenartikelengepubliceerd inVisserijnieuwsenin
Vismagazine.Inditrapportzijndeartikelengebundeld;enkele
meergedetaillerde gegevens zijnindebijlageopgenomen.

Devisdetaillist onderdeloupe
IntotaalzijnerinNederland 1730gespecialiseerde visdetailhandelsbedrijven.Ditzijnzowelvisdetaillistenmeteen
winkeldieeralofnieteenambulantehandelnaasthebben(49%
vandebedrijven)envisdetaillistenmetuitsluitend eenambulantehandel (51%). Deambulantehandelisvangrootbelangvoor
deverkrijgbaarheid vanvisinonsland,ookalligtdegemiddeldeomzetvoordeambulantehandelwatlagerdandievande
viswinkels.
Gemiddeld isca1/3 deelvanalle visdetailhandelszaken
overgenomenvanfamilieleden.Ditbetekentdatergeensterke
traditie isvanbedrijfsopvolgingbinnendevishandel.De
meestebedrijvenwordendoorderdenovergenomen (31%)ofzelf
gesticht (31%). Bijdeambulantevishandeliszelfsmeerdande
helftvandebedrijvenzelfgesticht.Devisdetaillist isnogal
individualistisch ingesteld.Ditblijktonderandereuitdelage
organisatiegraad.Dehelftvandedetaillistenisnietaangeslotenbijeenplaatselijke beroepsvereniging.

Visverkooppuntenenpersoonsbezetting
Devisdetaillistenbemannenopjaarbasiseengrootaantal
verkooppunten.Sommigepuntenzijnhethelejaarbemand,andere
slechtsenkeleurenperdagofweek.Intotaalzijnerzo'n6500
ambulanteverkooppuntenenruim900viswinkels.Gemiddeld genomen

zijnerdagelijkszo'n2100â 2200verkooppuntenoperationeel.
Vandeambulanteverkooppunten bestaaner2100uit standplaatsen
opweek-,jaar-enseizoensmarkten.Gemiddeld bedienteenambulantehandelaar 5â 6verkooppunten.Omdeverkoopopdezepunten
teverzorgenzijneengrootaantalrijdendeverkoopwagens (760),
vaste standplaatswagens(310)enkramen (370)nodig.
Intotaalzijnerindevisdetailhandel zo'n5200arbeidskrachtenwerkzaam.Datkanzijnfulltime,enkeleurenperweekof
alleeninhet seizoen.Voorhetrunnenvaneenambulantevishandelsbedrijf zijngemiddeld 101urenperweeknodig.Hiervankomen
65uurvoorrekeningvandeambulantehandelaar zelf.Bijviswinkels ligtdegemiddeldearbeidsinzethoger,namelijkop144uren
perweek,waarvan75uurdoordewinkelierzelf.

Inrichtingvanhetvisverkooppunt
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Indeinrichtingvandeverschillendeverkooppuntenkomen
groteverschillenvoor.Erzijnverkooppuntendiebestaanuiteen
eenvoudigekraam.Daarnaast zijnermodernuitgeruste,rijdende
verkoopwagensenluxeingerichteviswinkels.Uitdeinrichting
vanhetgemiddeldeverkooppunt endeomzetblijkt,datmeeren
beterevoorzieningennietaltijd leidentothogerevisomzetten.
Ditgeldtmetnamevoordeambulantehandelaren.Blijkbaar spelen
bijdevisverkoopookanderezakeneenroldanalleendeinrichtingvaneenverkoopwagen.
Gebruikelijkevoorzieningenbijveelmobieleverkooppunten
zijnbakovens,toonbankenenaansluitingenophetelectriciteitsnet.Vooreenwinkelkomtdaarveelalnogbijeengekoelde
toonbank,eengekoeldeetalageofwandmeubel,eendiepvrieskast
eneenkoel-ofvriescel.Winkeliershebbengemiddeld 45m2
verkoopruimte enambulantehandelarenbezitten5,3meterkraamof
toonbanklengte.Naastdeverkoopruimtebeschikkenveeldetaillistennogovereenapartewerkruimte;gemiddeld zo'n45m2.
Ombijteblijvenmoetdevisdetaillistregelmatigopgebied
vanzijnwinkelenzijnwerkruimte investeren.Indeperiode 1980
t/m 1982werd doordehelftvandeambulantehandelarenin
belangrijke onderdelenvandebedrijfsuitrustinggeïnvesteerd.
Bijwinkeliers lagdatwathoger,namelijkop60%.Concreteplannenomteinvesterenindeperiode 1983t/m 1985kwamenbijveel
minderbedrijvenvoor.Ditkaneropwijzendatdedetaillisten
meestalnietvervooruitplannen.
Eenbetrekkelijk grootaantalvisdetaillistenvoeltzich
belemmerd inzijn "vrije"beroepsuitoefening dooroverheidsregelingen.Bijambulantehandelarenbetreftditvooraldewijzevan
hanteringhetstandplaats-vergunningenstelsel enbijwinkeliers
dehinderwet.

Breedteendieptevanhetassortiment
Devisdetailhandelvoert eengroot aantalverschillende produktgroepen.De belangrijkstezijnharing (25%vande omzet),
versevis (23%)engebakkenvis (25%). Deze3produktgroepenmakendehoofdmoot uitvandevisomzet.Dit geldt zowelvoorambulantehandelarenalsvoordedetaillist met eenwinkel.Daarnaast
komendevolgende produktgroepenvoor:gerooktevis (8%),garnalen (5%),schelp-en schaaldieren (3%),visconserven (2%),diepvries (2%),visschotel (1%),snacks (3%)enbijprodukten(2%).
Zowelbijdeambulante handelalsbijdewinkeliers ishetassortiment brederendieperalsdezegevestigd isinhetwestenof
hetzuidenvanNederland.
De detaillisten inhetoostenvanhet landvoerenrelatief
meerharingengebakkenvisenminderversevisinhunassortiment.Het assortiment wordt doordevisdetaillisten regelmatig
aangepast aandewensenvandeconsument.Indeperiode 1980/1982
kwamdatvoorbijzoweléénvanelkedrieambulante handelaren
alswinkeliers.Dedetaillistenmet eenhogereomzetdanhet
gemiddelde breiddenhetaantalartikelen inhunassortiment de
laatste jarenhetmeest uit.

Reclame enpromotie
Devisdetaillisten besteedden in1982ietsminderdan3
miljoenguldenaanbedrijfsreclame.Het grootstedeelvandit
budget isafkomstig vanwinkeliers (70%). Gemiddeld wordt erper
duizend guldenvisomzet zo'n5a6guldenaanreclamebesteed.
Nietalledetaillisten gevengelduit aanreclame.Ruim60%van
deambulante handelarenen85%vandewinkeliersdoendit echter
wel. Zegevenhet geld vooraluitaanhet plaatsenvanadvertentiesinweekbladen,huis-aan-huisbladenenwinkelierskranten.De
bedrijvenmet eenreclame-budget zettengemiddeldmeervisomdan
debedrijven zonder reclame-budget.
Demeestevisdetaillisten gebruikenregelmatigvoordeelaanbiedingenomconsumenten naarhunwinkel te"lokken".Ruim50%
vandeambulante handelarenen65%vandewinkeliersmakenhiervangebruik.Verkoop-bevordering iseenbelangrijk gebeureninde
visdetailhandel.Debelangrijkste vormhiervan isdepersoonlijke
verkoop; tewetenhet contact tussendedetaillist endeconsument.

Devisdetaillist enzijn leverancier
Devisdetaillist -zoweldeambulante handelaaralsde
winkelier-wordt inhetalgemeendoormeerdere groothandelaren
invisenvisprodukten beleverd.Daarnaast kopeneenaantalvisdetaillisten zelf ofviaeencommissionair opvisafslagen.Gemid-

deldbetrekkendeambulantehandelarenhunproduktenvan3â4
verschillende bedrijven.Hierbijgaathetgemiddeldom1gespecialiseerdegroothandelaar inharing,mosselen,garnalenof
gerookteproduktenenomgemiddeld 2â3algemenevisgroothandelaren.Dewinkelierswordengemiddeld door5bedrijvenbevoorraad.Hetgaathierom1â2gespecialiseerde groothandelarenen
3 â4algemenegroothandelaren.
Overhetalgemeenblijkenvisdetaillistengevestigd inhet
WestenenZuidenmetmeerleveranciers zakentedoendandetaillistenuithetOostenenNoorden.Veelgroothandelaren invisen
visprodukten zijngevestigd inhetwestenvanhet land,vaakin
deomgevingvandeaanvoerhavens.Hierdoor isinhetwestende
afstand tussendedetaillist enzijnleverancier aanzienlijk
korterdanvoordedetaillisteninandereregio's.
Dewinkelierheeftoverhetalgemeeneenlangdurige,zakelijkebandmethunleveranciers.Zokochthijbij70%vanzijn
leverancierallangerdan5jaar.Bijambulangehandelarenkomen
watminderlangdurigehandelsrelatiesvoor.

Produkt,distributie,promotieenprijs
Devisdetaillistmaaktbijhetverkopenvanhetproduktvis
aandeconsumenteninmeerderofminderematebewustgebruikvan
marktinstrumenten,distributie,promotieenprijs.Ditluktbeter
naarmatehetprodukt (visenservice)beter isafgestemd opde
behoeftevandeconsument.Debelangrijkste produktgroepen ineen
visdetailhandel zijnharing,versevisengebakkenvis.Degroep
detaillistenmeteenhogegemiddeldevlsomzetblijkenregelmatig
nieuweenverbeterdeproduktenteintroduceren.
De lokatievaneenverkooppunt isvooreenvisdetaillistvan
grootbelang.Eensitueringvaneenviswinkelindebuurtvan
anderewinkelsuitdeverschillende detailhandels-branches levert
belangrijkevoordelenop.Dekansdateenconsumenthetverkooppuntbinnenloopt isgroter.
Metdepromotie-activiteiten probeertdevisdetaillist de
consumptiezoveelmogelijk telatenstijgen.Hetbelangrijkste
promotie-element voordedetaillist isdepersoonlijkeverkoop.
Hetiseenbelangrijk hulpmiddelomeengoedekringvasteklanten
optebouwen.Demeestedetaillistenbestedenperjaareenpaar
duizend guldenaanreclame (voorallocaleadvertenties).Collectievepromotieoorspronkelijk uitgevoerd doorhetProduktschap
voorVisenVisprodukten ismetingangvan1985overgenomendoor
hetNationaalVisbureauinmeeruitgebreide engevarieerdevorm.
MethulpvandevisdetaillistkanditBureaueenbelangrijke
bijdrage leverenaandepromotievanvisomdaarmeedevisconsumptietevergroten.
Devaststellingvandeconsumentenprijs voorvisgebeurtop
eenaantalmanieren.Dezeverschillenzowelperproduktgroepals
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perdetaillist.De belangrijkste systemenzijnhethanterenvan
eenvasteprijsovereenlangereperiode,eeninkoopprijs plus
eenmargevoor onkosten enwinst eneenopdievandeconcurrentenafgestemde prijs.Dedetaillist legt inzijnmarktbeleidwel
eenseentesterkaccent opeenconcurrerend prijsniveau.Een
kwaliteitsprodukt, eengoedverkooppunt eneengoedpromotiebeleid zijndemeestgeëigendemiddelen tothetdoel:eengoede
reputatiebijdeconsument krijgen.Dit isdegrondslagvooreen
eigenprijsbeleid.

Aandachtspunten
Enkele aandachtspunten,dievoordevisdetailhandel inde
toekomstvanbelangzijn:
-

eenzozorgvuldigmogelijkekeuzevanhet verkooppunt;
hetvoerenvaneenkwalitatief goed produkt-assortiment,dat
naarbreedteisaangepast aandeklantenkring;
hetuitbouwenvaneenpromotie-beleid zowelopbedrijfsals sector-niveau;
inditopzicht bestaat ernogeenachterstand tenopzichte
vananderebranches;
hetevenwichtig hanterenvandemarktinstrumenten (prijs
promotie,persoonlijke verkoop,assortiment enverkooppunt)
waarbijdeprijsconcurrentieniet opdevoorgrond behoeft te
staan;
verdereverbeteringenvandeprimairevakopleiding voorvisdetaillisten, zowelopviskundig, alscommercieel gebied,
alsmedeaandacht voorkorteaanvullende cursussenvoor
gevestigde visdetaillisten overnieuweonderwerpen;
blijvende aandacht vooreengoedevakorganisatie vanvisdetaillisten,diedebelangenvandevishandelopuiteenlopend terreinkunnenbehartigen.
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1. Inleiding

1.1 Doelenopzetvanhet onderzoek
In 1983steldehetLandbouw-EconomischInstituut eenmarktstructuuronderzoek inbijdegespecialiseerde visdetailhandelaren.Het onderzoek beoogde eenoverzichtelijk beeld tegevenaan
degespecialiseerde visdetailhandel inNederland.Voorhetdoor
overheid enbedrijfsleventevoerenbeleid zijngegevensoverde
branche onontbeerlijk.
Het onderzoek draagt eeninventariserend karakter enricht
zichvooralophetverkrijgenvaninzicht indevolgendeaspecten
vandevisdetailhandel:

structuurkenmerken
Het typevisdetailhandel (ambulante handelen/ofwinkel);
hetaantalendeplaatsvandeverkooppunten,dewijze
waarop hetvishandelsbedrijf isontstaan,groteenkleine
bedrijven,en personeelsbezetting.
bedrijfsinrichting
Deomvangvandebedrijfsruimte endewijzevan inrichting
dewijzewaaropdedetaillist inhetverledenheeft geïnvesteerd endit indetoekomstwildoen.
assortiment enpromotie
Het gevoerde assortiment,dewijzigingen inhetaantalartikelenperproduktgroep indelaatstedrie jaar;dewijze
waarop dedetaillist promotie-activiteiten uitvoert ende
omvang vandedaarvoor gedaneuitgaven.
prijsvaststelling
Devaststelling vandeverkoopprijs voordeverschillende
produktgroepen.
inkoopvanvisenvisprodukten
Het soort bedrijfwaarbijdedetaillist zijn produkten
koopt;aantalbedrijvenwaarmedehijregelmatig zakendoet;
de samenhang tussendevestigingsplaats vande leverancier
endievandedetaillist,deduurvanhunrelatie.

De gegevens zijnverzameld doormiddelvaneenenquête bij
visdetailhandelaren, diegetrokken zijnuit eenadressenbestand
vanhet CentraalRegistratie kantoordetailhandel-ambacht per
januari 1982.Bijhet trekkenaandesteekproef isgewerktmet
12

verschillende steekproefpercentagesvoorvisdetailhandelarenmet
eenwinkelenvoordiemetuitsluitend ambulantehandel.Intotaalwerden607detailhandelarenaangeschreven.Van300handelarenkondendeverzameldegegevenswordenverwerkt,75handelaren
blekengeenvisteverkopenen232handelarenwildenofkonden
doorallerleioorzakennietaanhetonderzoekmeedoen.Doorde
verwerktegegevens tewegeniseentotaalbeeldontstaan,dat
representatief geachtmagwordenvoordezesector.Enquêteursvan
onsInstituuthebbendegegevens,bijdevisdetaillistenverzameld doorhenpersoonlijk inhetvoorjaarvan 1983tebezoeken.
Omdeinformatieverkregenvandevisdetaillistenzosnelmogelijk terug tesluizennaardevisdetaillistheefteeneersterapportage plaatsgevondenindevormartikelen.Dezeartikelenzijn
inVisserijnieuws enVismagazine (ziebijlage 3)gepubliceerd.
Indezepublikatie zijndeartikelengebundeld enisinde bijlageaanvullend cijfermateriaalopgenomen.

1.2 Nauwkeurigheid
Bijdenauwkeurigheid endetijdgebondenheid vandeonderzoeksresultatenmoetenenkelekantekeningenwordengeplaatst.In
deeersteplaatsheefthetonderzoekbetrekking opeenbepaald
jaar (1982)waardoorallerleivoordat jaartypischemarktomstandighedenmogelijkvaninvloed zijngeweest opdeonderzoeksresultaten.Verdermoest ineenaantalgevallengewerktwordenmet
doorrespondentgeschattegegevens.Hierdoorkunneninhetonderzoekseizoensonnauwkeurighedenvoorkomen.
De statistischeonnauwkeurigheid vanhetonderzoek isgroter
naarmatehetbetrokkenaantalbedrijvenkleineris.Dithoudt in
datdecijfersvoorweinigvoorkomendeverschijnseleneerderals
eenindicatiemoetwordenbeschouwd danalseennauwkeurigeweergavevandewerkelijkheid.Hetwerkenmeteensteekproefimpliceert,datdeberekendecijfersalsgevolgvan toevalligheden
beheptkunnenzijnmeteenzekerematevanstatistischeonnauwkeurigheid.Eenmaatstaaf daarvoor isderelatievestandaardfout.
Onderstaand overzichtgeeftdeze relatieve standaardfoutenvan
eenaantaluitkomstenweer.Meteenzekerheidvan95%magworden
aangenomendatdewerkelijkheid nietmeerdantweemaalplusen
minderelatieve standaardfout zalafwijkenvandemetde
steekproef berekendecijfers.
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Tabel1.1 Enkeleuitkomstenenhunrelatieve standaardfouten
Bedrijven
aantal

Totaal
waarvannaarsoort
vlsdetallhandel:
-winkelverkoop alof
nietmetambulante
handel
- ambulantehandel
waarvannaarregio:
- Noord
- Oost
-West
- Zuid
waarvannaarproduktgroep:
- haring
-versevis
- gebakkenvis
- gerooktevis
- garnalen
- schaalenschelpd.
-visconserven
- diepvries
- visschotel
- snacks
- bijprodukt
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rel.st.
fout

Visomzet
guldens
x 1milj.

rel.st.
fout

1730

5,3

533

7,4

856
874

7,1
6,7

325
208

9,5
9,2

192
254

18,8
26,1
28,4
17,3

45
74
338
76

28,2
29,3
30,8
25,4

5,6
5,9
5,9
5,6
5,9
6,6
7,2
8,5
8,7
9,7
8,6

131
122
133
44
28
19
12
11
7
15
11

24,6

1066

217
1593
1345
1452
1567
1418
1087

883
658
692
619
710

8,1
6,2
9,6
7,4
9,2
11,3
23,7
15,10
22,40
11,70

2. De detaillist onder de loupe

2.1 Aantalentypedetaillisten
Hetaantalbedrijvenindediverse sectorenvandedetailhandelmoetwordenontleend aandeopgavevanhetCentraal
RegistratieKantoor (CRK).Volgensdelaatstbekendecijfers
zoudenerongeveer2000bedrijven zijn,waarvaneenbeperktaantalmeerdanêênverkooppunt exploiteert.Zoalsaleerderis
geconstateerd,onderanderedoorhetProduktschapendeadministratievanVisserijnieuws,isdezeopgave nietwaterdicht.Er
iseenvrijgrotegroepvanbedrijven (tenminste 300ofmeer)die
omeenofandereredenalleenmaarstaatgeregistreerd engeen
bedrijfmeeruitoefent.Meestalzijnditouderepersonen.Daarnaast zijneenaantalverkooppuntenvermoedelijk inhetgeheel
nietgeregistreerd.
Deenquêtekonalleenmaarwordengebaseerd opdenamenen
adressenvanhetCRK.Voertmendebedrijvenaf,diegeenfeitelijke zakenmeerdoendankomtmentoteenaantalvanongeveer
1730bedrijven.Dhr.Kabboord uitHilversum heefteensgezegd,
datvoordebetekenisvandetotalevisconsumptieindeNederlandsesamenlevingvooralhet totaleaantalverkooppuntenvan
belang is,waarviswordtverkocht.Naarzijnmeningzouhetdan
tenminsteom4000à 5000verkooppunten gaan.Ditcijferisdan
inclusief desupermarktenmeteenredelijkassortimentdiepvriesvisenvisconservenofmeteenapartevisafdeling.Hetheeft
stellig zinomdecijfersvanhetCRKtezijnertijdnogeensop
teschonenofopanderewijzeeenduidelijkbeeld teverkrijgen
vanhetaantalverkooppuntendatvisalsartikelvoert.
Interessant isvooraldeverdelingvandegespecialiseerde
viskleinhandelnaartype.

Tabel2.1 Aantalbedrijven totaleengemiddeldevisomzetnaar
typevisdetailhandel
Bedrijvenin% Omzetin%
vanhet totaal vanhettotaal

Viswinkels
Winkel(s)met
ambulantehandel
Ambulantehandel

Gemidd.omzetper
bedrijf ingld.

32

39

382.000

16
52
100%

20
41
100%

387.000
245.000
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Deambulante handelarennemenmeerdandehelftvanhetaantalbedrijvenvoorhunrekening.Bovendienheeft nog16procent
vandewinkels eenambulant verkooppunt.Deambulante handelis
voordepenetratievanhetprodukt visinNederlandvangrootbelang,ookalisdegemiddelde omzetvandeambulante handelwat
lagerdandievandeviswinkels.Dit ismede tedankenaanhet
feit,dat eengrootaantalambulante handelarenwekelijksopeen
aantalverschillendemarkten staat ofverschillende routes berijden.Opdezewijze zoekendeambulante handelarenalshetwarede
consumenten.
InvergelijkingmetanderelandenvanWest-Europa isdeambulantehandelinvisinNederland sterkontwikkeld. InEngeland
kentmendezogenaamde fish-and-chips-zaken,dieechterin
aantalverminderen.InhetnoordenvanWest-Duitsland bestaat een
zeeractievevereniging van200ambulante handelarenmet vrijwel
allenrijdendeviswagens.InBelgiëisdeambulante visverkoper
minder dominerend daninNederland.

2.2 Bedrijfsopvolging
Indeslechte jarenvoordevisdetailhandel,dit isglobaal
tussen1950en1975,ishetaantalbedrijven tenminstegehalveerd.Drijvendekrachtenachterdezeontwikkelingwarenzowelde
slechtebedrijfsuitkomstenindevishandel alsdevolledigewerkgelegenheid met steedsmeer stijgende reële loneninandere
bedrijfstakken.Velevisdetaillisten enhunkinderen hebbenin
dietijddesprongnaareenanderberoepgewaagd.Ookvoorde
TweedeWereldoorlogwasertrouwensgeensterke traditievan
bedrijfsopvolgingbinnendefamilie indevishandel.Slechtsin
eenbeperkt aantal bedrijven namenzoonsendochtersdezaakvan
hunoudersover.Meestalwerdenbedrijvenvanderdenovergenomen
of zelfgesticht.Dit laatstemagmen-zekervoordeperiode
tussendetweewereld-oorlogen-ookvaakvertalenals "uitde
nood geboren".

Tabel2.2 Typevisdetailhandel naarvanwiebedrijf overgenomen
Viswinkels

(in %)
Overgenomenvan
familie
Overgenomenvan
derden
Zelf gesticht

16

38

Winkelsmetamb.
handel (in%)

39

Ambulante
handel (in%)

37

36

19

10

26
100%

42
100%

53
100%

Ookthansiserindeviskleinhandelnoggeensterkeopvolgingstraditie (zietabel2.2).Inalle typenzakenisongeveer
eenderdevanhetaantalvanfamilieovergenomen.Bijdeambulante
vishandeliszelfsmeerdandehelftvandebedrijvenzelf
gesticht.Naarmatedevestigingeninheteigenbedrijf groter
worden,wordteengoederegelingvandeovername steedsnoodzakelijker.Hetverkooppuntmoetwatbetreft inrichtingsteeds
aanmoderneeisenvanefficiëntie ensmaakblijvenvoldoen.Bij
hetnietmeerinvesteren,zoalsmenbijouderevisdetaillisten
zonderopvolgersnogaleensziet,raakthetbedrijf vrijsnel
verouderd,hetgeendeomzetomlaagkanschroeven.Gezienhetverbeterde imagovandevisdetailhandel,zouhetonsnietverbazen
datdeovernameaaneenjongeregeneratie indelaatste jaren
minder problemengeeft.Ookvoorniet-familieledenkanhetthans
aantrekkelijk zijnomzichalsvisdetaillist tevestigen.Voor
eengoedrenderendezaakkanbijovername-behalvevoorde
investeringen inwinkelenbedrijfsruimte-ooknogeenbepaald
bedragvoor "goodwill"wordenbedongen.Hetisindezegevallen
welzaakdebedrijfsadministratiegoedbijtehouden,zodatde
aspirantkopers zicheenbeeldkunnenvormenvandeinkomensmogelijkheden.

2.3 Lidmaatschap vakorganisatie
Individualisme iseenvandeeigenschappenvandeviskleinhandel.Individualistenhebbennietdeneigingzichzelf snelbij
eenberoepsvereniging aantesluiten,zijdoppenhuneigenboontjes wel!Uitdeenquêteblijkt,dat ietsminderdandehelft
vandedetaillisten isaangeslotenbijeenplaatselijkevisdetailhandelsvereniging. Daarentegenblijktuitdeenquêtedater
eengrotebelangstelling bestaatvooreenlandelijkevisdetailhandelsorganisatie.
Ruim 1050visdetailhandelarenwarenvoorstandervooroprichtingvanzo'nlandelijkeorganisatie.Overigenszal,alswijgoed
zijn ingelicht,opVis'84deeigenberoepsorganisatie,namelijk
hetVerbondvanNederlandseVisdetaillisteneeneigenstand
bemannen.Bezoekersuitdevisdetailhandelkunnendaar-ter
versterking vandeeigenbedrijfstak endebevorderingvaneigen
belangen,eenheelkleinstukjevanhunindividualisme inleveren
door zichaantemeldenalslid.

2.4 Slotopmerkingen
Inditeersteartikelzijnenkelegegevensoverdevisdetailhandelbijelkaargesprokkeld.Uithetonderzoekkomennaar
onzemening interessante resultaten,dieeenmeer systematische
weergave rechtvaardigen.Zoalsbijvoorbeeld deverschillen tussen
debedrijven indediverse regio's,deinvesteringen indevijf
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jaren,hetassortimentverkochtevis,degemiddelde jaaromzetin
guldens.Overdevisdetailhandel zullennogeenvijftalbeknopte
artikelenverschijnen,detekstwordtondersteundmet cijfers.De
artikelenzullentenslotte ineenkortepublikatiewordensamengevat.
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3. Visverkooppunten en personeelsbezetting

3.1 Inleiding
HoeveelvisverkooppuntenNederland heeftvoorverkoopvan
versevisiseengrootvraagteken.Invisserijkringenwordtdaar
doorallerleideskundigennaargegist.Indithoofdstukgaanwe
watdieperinophetaantalverkooppuntenvanvis.Hetgeldt
zowelvoordeambulantehandelalsvoordedetaillistenmeteen
winkel.

3.2 Ambulantehandel
Deambulantehandelarenzwermenbijnaiederedaguitomde
consumentvanvis tevoorzien.Intotaalverkopenzijvisopzo'n
5600verkooppunten overgeheelonsland.Naastdevishandelaar
dieuitsluitend ambulantehandelbedrijftkennenweookdevisdetaillistdienaastdeviswinkeleenmeerofminder omvangrijke
ambulantehandelheeft.Dezelaatstecategorieverkooptopruim
900puntenvisbuitendeeigenviswinkel.Intotaalzijnerzo'n
6500ambulanteverkooppuntenvoorvis.Sommigepuntenzijnhet
gehele jaarbezet (vastestandplaatsen)andereslechtsenkele
urenperweekofalleengedurendehetseizoen.Hetaantalambulanteverkooppunten isbijzondergrootenvangrootbelangvoor
eengoedevisdistributieenvooreengrotepenetratievanhet
produkt.
Deambulantehandel,aldannietmetviswinkel,verkooptvis
envisproduktenopgemiddeld 5â 6verkooppunten.Veruitdemeestevandezehandelarenverzorgennietmeerdan5verschillende
verkooppunten per jaar.Hieronder zittentevensdevastestandplaatshouders (310). Intotaalbedientdegroepmetmaximaal5
verkooppunteneenkwartvande6500verkooppunten.Gemiddeldkomt
dezegroepuitop2â3ambulanteverkooppunten.Daarnaast zijn
erookvisdetaillisten dietussende6en15verkooppuntenvis
verkopen.Zijnemenëénderdevanalleambulanteverkooppunten
voorhunrekening.Totslotisernogeenkleinegroep"zwervers"
circa50ambulantehandelaren)diestadenlandafreizenomhun
vis teverkopen.Gezamenlijkverzorgenzijzo'n40procentvande
ambulanteverkooppuntenmeteengemiddeldevan52verkooppunten
perdetaillist.
Behalvehetaantalisookdeplaatswaardevishandelwordt
uitgeoefend vanbelang.Deambulanteverkooppuntenkunnenonderscheidenwordenintweebelangrijke categorieën,namelijkdieop
warenmarktenenoverigeplaatsen.Vanalleverkooppunteniseen
derdedeelopwarenmarktengevestigd enderestopoverigeplaatsen.
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VolgenshetEconomisch InstituutvoorhetMiddenenKleinbedrijfwarenerin1981735week-warenmarkten,29seizoensmarktenen174jaarmarkten.Sinds1975ishetaantalweekmarktenmet
95gegroeid:een toenamevan13procentdus.Ongeveerdehelft
vandeNederlandsegemeentenkenteenweekmarkt.Opweekmarkten
komen1729standplaatsenvoormetalshoofdartikelgroepvis.Uit
onzeenquêtekomteenaantalverkooppuntenstandplaatsen vancirca
2100.Ditisinclusief jaar-enseizoensmarktenenvaltdaardoor
ietshogeruit.Debelangstellingvoorvrijkomende ofnieuwe
plaatsenopweekmarkteniszeergroot.Somsmeldenzich20of
meerhandelarenvooréénbeschikbaarkomendeplaats.
Demeesteambulanteverkooppunten voorviskomenbuitende
marktenvoor.Ditkunnenplaatsenzijninhetcentrumvandestedenendorpen,veelal permanentbezet;meer tebeschouwenals
"gevestigdemiddenstand".Ofbijcampings,sportparken,zwembaden,kermissen,etc.
Omaldezeambulanteverkooppunten tekunnenbedienenzijn
eengrootaantalrijdendeverkoopwagens,vastestandplaatswagens
enkramennodig.Intotaalbeschikkendevisdetaillistenover760
rijdendeverkoopwagers,310vaste standplaatswagens en370kramen
(alofnietgehuurd).Omaldezeverkooppunten tebemannenworden
eengrootaantalmensenalofnietdagelijksingeschakeld.Het
beeldvandevisdetaillistmetuitsluitend ambulantehandelis
weergegevenintabel3.1.

Tabel3.1 Ambulantevishandelsbedrijven enhunpersoneelnaar
soort arbeidskrachten
Aantal
bedrijven

Eigenaren
Meewerkende gezinsleden
Werknemers invastedienst
lossekrachten

874
549
127
198

Aantalpersoneelsleden

ca.1000
ca. 800
ca. 200
ca. 300

Uitbovenstaande opsommingvolgtdatereenaantalbedrijven
ismetmeerdanêéneigenaar.Gemiddeld werkendeeigenarenper
bedrijf 65uurperweek.Opdebedrijvendiegezinsledeninschakelenwerkendezegemiddeld 38uur perweek;werknemersinvaste
dienst58uurenlossekrachten20uur.Hetgemiddeld aantal
arbeidsurenperweek ligtopbedrijvenmetuitsluitend ambulante
handelop101uur.Datbetekent gemiddeld65uurvooreigenaren
en36urenvooranderekrachten.
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3.3 Viswinkel
HetaantalvisdetaillistenmetviswinkelsinNederlandbedraagt 856.Sommigevisdetaillisten runnenmeerdanèènviswinkel.Hetaantalviswinkelsvolgensonzeenquêteis908.
Demeesteviswinkels zijngevestigd inhetWesten (60procent)hierinisookZeeland begrependaarnakomthetOosten(17
procent),hetZuiden (13procent)enhetNoorden (10procent).In
hetWesten,eengebiedmetdemeesteviswinkelswoontietsminder
dandehelftvandeNederlandsebevolking.Vanoudsherishet
westeneenbelangrijk consumptiegebied voorvis,meteengroot
aantalaanvoerhavensvanvis.Bijeenbederfelijk produktals
versevisspeeldentransportafstanden invroegere tijdeneen
groterol.Datzoueenredenkunnenzijnwaarom inhetwestennu
nogmeerviswinkels zijnendatdeconsumentinvergelijkingmet
anderegebieden,meermetvisbekendis.
Winkelsingrotere,stedenzettengemiddeldmeervisomdan
eldersgelegenviswinkels.Zozettenvisdetaillistenmetuitsluitendverkoopviawinkel(s)inplattelandsgemeenten gemiddeld voor
f 190.000,-omaanvisinverstedelijkte plattelandsgemeenten,
voorf360.000,-instedentussen30en100-duizendinwonersvoor
f 310.000,-eninstedenmetmeerdan100-duizend inwonersvoor
f 425.000,-.We ziendusdatdegemiddeldeomzetvanviswinkels
toeneemtmetdegroottevandevestigingsplaats.Merkwaardig
genoeg ishetaantalinwonersperviswinkelingroteresteden
lager.Indegroteplaatsen (100-duizend enmeer inwoners)komt
eenviswinkelvooropde11.000inwoners.Instedentussen30en
100-duizend inwonersligtditop23.000inwoners.Almetalmoet
deconclusie luidendatalshetstedelijkkarakter toeneemtde
consument ookmeervisgaateten.
Nietalleendestadenregiospeleneenrolbijdevisverkoop,maarookdeliggingvandeviswinkelineenstadofdorp.
Bijhetonderzoek istevensdeliggingvandeviswinkelnagegaan.
Wemakendaarbijonderscheid naar liggingincentrum,deel-of
winkelcentrum,winkelstraat enoverige ligging.Zietabel3.2.
Tabel3.2 Aantalviswinkels totaleengemiddeldevisomzetnaar
liggingvanhetverkooppunt
Viswinkel(s) Omzet
Gem.omzet
in%van
in%van
perviswinkel
het totaal
het totaal1) ingld.1)
Centrum
Deel-ofwinkelcentrum
Winkelstraat
Overige ligging

1)

35
18
21
26
100%

42
25
26
7

428.000
490.000
440.000
268.000

100%

Inclusief deviswinkelsmetambulantehandel!
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Uithetoverzichtblijktdatdeliggingvandeviswinkelsin
debuurtvananderewinkelsgemiddeld eenhogereomzetoplevert.
Detrefkansdateenconsumentuwzaakbinnenlooptisgroter.Een
kwartvandeviswinkelsligtbuitendeeigenlijkestads-enwinkelcentra,degemiddeldeomzetvandezewinkels ligtflinklager.
Intotaalzijnbijvisdetaillistenmetviswinkelsalofnietmet
ambulantehandel,zo'n2900arbeidskrachtenwerkzaam.Datkan
zijnvoorheledagen,halvedagenofeenpaaruurperweek.Gemiddeldwordtinzo'nvisdetailhandelsbedrijf144uurperweek
aanarbeid ingezet.Hiervanwordt75uurdooreigenarenen69
urendooranderearbeidskrachtengeleverd.Indebedrijvenwaar
gezinsledenwordeningezetgebeurtditvoor41uurperweek,voor
werknemers invastedienst72uurenvoor lossekrachtenisdit
cijfergemiddeld 22uur.Hetbeeldvandevisdetaillistmetviswinkelalofnietambulantehandelgeefttabel3.3weer.

Tabel3.3 Bedrijvenmetviswinkelsenhunpersoneelnaarsoort
arbeidskrachten
Aantalbedrijven
Eigenaren
Meewerkendegezinsleden
Werknemersinvastedienst
Lossekrachten

856
627
365
266

Aantal personeelsleden

ca. 1000
ca. 800
ca. 600
ca. 500

Erwordenbijdevisdetaillistmet eenviswinkelmeervreemdepersoneelsleden ingezetdanbijdevisdetaillistmetuitsluitendambulantehandel.Deinzetvangezinsledenenlossekrachten
komtvooralvooropdedrukkedagenvlakvoorhetweekend en
feestdagen.

3.4 Slotopmerkingen
Devisdetaillist distribueert visviaeengrootaantalverkooppunten.Vooraldeambulantehandelaar heefthiereengroot
aandeelin.Dezeverkooppuntenwordennietallemaalevenintensiefgebruikt.Erzijnerbijdieelkedagbezet zijn,maarer
zijnerookdieslechtsenkeleurenperjaarinfunctiezijn
(seizoen-en jaarmarkten).Om-tocheenbeeld tekrijgenvan
hoeveelvisverkooppuntenernuelkedagoperationeel zijn,sommerenwehetaantalviswinkels (908), rijdendeverkoopwagens
(706),vastestandplaatswagens (310)en50procentvanhetaantal
kramen (370).Voorkramendiesomsalleenindrukkeperiodenwordengebruiktnemenweaandatdezeslechtsvoordehelftvande
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weekwordeningezet.Totaalzijnerdanzo'n2100à2200verkooppunten.
Dezecijfershebbenalleenbetrekkingopdevisverkoopvia
gespecialiseerdeviszaken.Delevensmiddelenwinkelsensupermarktenverkopenvisconserven.Insupermarktenmeteenvriesmeubelis
vaakookeen(bescheiden)assortiment diepgevrorenvisaanwezig
ensomsookvacuümverpaktevis,zoalsmakreel.Eriseentendens,datindegroteresupermarkteneenredelijk assortiment
verse,gerookteendiepvriesvisaanwezig isineenz.g. "viswinkeltje" indewinkel.Hiermedekeerteenindezestiger jaren
opgebloeide,maar laterweerverdwenen traditie terug;hetaantal
vandittypeverkooppunten isnogvrijbescheiden.
Almetalishetaantalverkooppunten,waarinenigerleivorm
viskanwordengekochtgroterdanhetaantalzakenvanambulante
handelarenenvisdetaillisten.Opditmomentvormtdegespecialiseerdeviswinkelnogsteedsderuggegraatvandebinnenlandse
visafzet.
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4. Inrichting van het visverkooppunt

4.1 Inleiding
Hetverkooppunt isuwvisitekaartje.Datstaatalseenpaal
bovenwater,maar isnietalleenzaligmakend.Veelalisheteen
combinatievandiverse factorendieleidentoteengoedlopende
vishandel.Indithoofdstukkomtdeinrichtingvanhetverkooppunt,dediverse investeringenendebelemmeringendoorallerlei
overheidsregelingen aandeorde.Hetgeldtzowelvoordeambulantehandelalsvoordedetaillistenmeteenwinkel.

4.2 Ambulante handel
Bijde inrichtingvandeverschillendeambulanteverkooppuntenkunnengroteverschillenvoorkomen.Erzijnambulantehandelarendienietmeerdaneenrecht-toerecht-aankraamzonder
enigeversiering,bellenof toetershunviswaaruitstallenen
verkopen.Maarerzijnerookdiezeermodernerijdendeverkoopwagensgebruiken,uitgerustmetdemeest luxeapparatuur.Met
onzeenquête isgeprobeerd omdebelangrijksteattributenvan
hetambulanteverkooppunt teinventarisereneninbeeld tebrengen.Zoisnagegaanhoeveelmeter toonbank-uitstalmogelijkheid
deambulantehandelaarheeftenwelkevoorzieningen.Bijde
inrichting vanhetverkooppunt isgeletopdeaanwezigheid van
eenbakoven,eentoonbankomvisuit testallen,voorzieningen
vooraansluitingaanhetwaterleiding-enelektriciteitsnet en
overigevoorzieningen.
Uithetverzameldecijfermateriaalisnietdirectafte
leidendathetaantalvoorzieningenperambulantehandelaar
toeneemtmetdehoogtevandevisomzet.Metanderewoordenhoe
meervoorzieningenbetekent nietautomatischeenhogerevisomzet.
Bijdevisverkoop spelenveelmeerfactoreneenroldanalleende
inrichtingvanhetmobieleverkooppunt.Ommaareengreepte
doen:kwaliteit enprijsvandevisspeelteenrol,bereikbaarheid enplaatsvanhetverkooppunt,vriendelijkheid enbehulpzaamheid vanhetpersoneel,snelheid vanbediening,deskundigheid
vanhetpersoneel,verzorgde inrichting,aantalaanbiedingen,het
assortiment,reclameenpromotieetc.Voordevisdetaillistmet
uitsluitend ambulantehandelishetbeeldvandeinrichting in
tabel4.1weergegeven.Totdeoverigevoorzieningenkunnengerekendworden:propaangasuitrusting,telefoonaansluiting koelcel
ofvriescel.Deze laatstedrieattributenkomenbijnauitsluitend
vooropvastestandplaatsen.
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Tabel4.1 Ambulantevishandelsbedrijven totaleengemiddelde
visomzetnaarInrichtingvanhetverkooppunt
Bedrijven
in%van
het totaal

Eenvoudigekraam
9%
Bakoven
56%
Toonbank
73%
Aansluitingwaterleiding
25%
Aansluiting electriciteltsnetit 65%
Overige voorzieningen
26%

Omzet in
%van het
totaal

8%
69%
77%
28%
77%
34%

Gemiddelde
omzetper
bedrijf in
guldens
165.000
252.000
248.000
268.000
281.000
313.000

N.B.:Depercentageskomengesommeerd bovende100%uit,omdat
eengrootaantalbedrijvenmeerderevoorzieningen tegelijk
hebben.

De toonbank isvaakeenbelangrijk gegevenvoorhetvisverkooppunt.Hetvormtalshetwaredescheiding tussendedetaillistenzijnwaren,endevisgrageconsument."Overdetoonbank"
vindt dehandelplaatsofandersgezegd "boterbijdevis".Bij
ambulantehandelarenbedraagtdetoonbankenkraamlengtegemiddeld circa5,3meter.Ofomhetandersuittedrukken:deambulantehandelarenbezettenmetelkaarongeveer4,7 kilometer
verkooplengte endeviswinkelsmetambulantehandelongeveer 1,3
kilometer.Geziendecentrale plaatsvandetoonbankzoumenook
deomzetperstrekkendemeterkunnenberekenen;dankomtmenop
eenbedrag per jaarvanongeveerf44.000,-permeter.Ermoetde
ambulantehandelaardanookveelaangelegenzijnomzijntoonbankopzijnbest tepresenteren: schoonenoogstrelend dooreen
goedassortimentvisenvisprodukten.Detoonbank isingeen
gevaleenopslagplaats,waarmenweinig zorgaanbesteedt.
Overhetalgemeenzijnvaste standplaatshouders beter
geoutilleerd danderijdendeverkoopwagens,daarnakomenpasde
kramen.Omdatdevastestandplaatswagens hetgehele jaaropdezelfdeplaatsstaanzijndezeveelalaangeslotenophetwaterleidingnet enhetelectriciteitsnetenhebbendaarnaastsomsook
eentelefoonaansluiting.Frappant isdatambulantehandelarenmet
uitsluitend verkoop viaeenkraamgemiddeld eenhogevisomzet
halen (f312.000,-per jaar).Ditkomtvooraldoordeplaatsvan
hetambulanteverkooppunt.Zijdoenveelaldrukbezochteplaatsen
zoalswarenmarkten aan.Enhebben zominder lastvanslappedagen
inhetbeginvandeweek.
Aandeverkoopvanvisgaatvaakeenvoorbereidingvoorafin
devormvanfileren,bakklaarmakenofietsdergelijks.DitgebeurtmeestalIneenafzonderlijkebedrijfsruimteenookwelin
hetverkooppunt.Deambulantehandelaarbeschiktgemiddeld over
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47vierkantemeterbedrijfsruimte (ineigendomofgehuurd).De
spreidingisechtergroot.Deoppervlakteneemt toemetdebehoeftehieraan;dusnaarmatedeomzetaanvis toeneemtwordtde
bedrijfsruimtegroter.Omdevisgoed tekunnenbewaren,beschikt
70%inzijnbedrijfsruimteoverkoel-ofvriesruimte.Degrote
handelarenbezittenoverhetalgemeen zoweleenvries-alskoelcel.
Omdebedrijfsuitrustingvanhetverkooppuntopniveaute
houdenofteverbeteren zullendeambulantehandelaren regelmatig
vervangings-,uitbreidings-enmoderniseringsinvesteringen moeten
plegen.Indejaren 1980,1981en1982heeftruimdehelftvande
ambulantehandelarengeïnvesteerd inhetverkooppunt.Eënopde
zeshandelarenheeftdeuitrustingvanhetambulanteverkooppunt
vervangen,éénopdetwintiggemoderniseerd enéénopdedrie
schaftevoordeeerstekeerzo'nuitrustingaanofkochteréén
bij.Eennaarverhouding grootaantalhandelarenheeftvoorhet
eerstzo'nuitrustingvoordevishandelaangeschaft.Rekening
houdendmethetaantaljarendatdezehandelarenreedshunbedrijf uitoefenenkomtditcijfer (1op3)overeenmethetaantal
handelarendatdelaatste jarentotdevishandelistoegetreden.
Concreteplannenvoorde jaren1983,1984en1985haddeambulantehandelaar slechtsinbeperktemate.Eénopdevijfhandelarenhadplannenvoorvervanging,uitbreiding ofmodernisering
vanhetverkooppunt.
Wordtdeambulantehandelaardooroverheidsmaatregelenbelemmerd inzijnbedrijfsuitoefening?Vaakhoortmendatdehandelaarinzijndoenenlatenbeperktwordt.Uitdeenquêtekomt
naarvorendatéénopdedriezichbelemmerdvoeltdoorhet
standplaatsenvergunningenstelsel. Zezoudengraagmeerstandplaatsen toegewezenkrijgen.Verder zijnereenbeperktaantal
handelarendiezichbelemmerdvoelendoordeopenings-ensluitingstijden (5%)hetontbrekenvanwater-enlichtnetaansluitmogelijkheden(6%)endehinderwet(5%).
Eenkwartvandeambulantehandelarenheeftwensendiezij
deeerstkomende drie jaarnietkanverwezenlijken.Deoorzaken
hiervanzijnfinanciële redenenofbelemmeringenvanhogerhand.
Debelangrijkstewensenwarenmeerofandereverkooppunten,hinderwetsvergunningenvervangingvanofuitbreidingmeteen rijdendeverkoopwagen.

4.3 Viswinkel
Evenalsbijhetambulanteverkooppunt zijnertussende
viswinkelsookeengrootaantalverschillenininrichting.Sommigewinkels zijnvanallegemakkenvoorzienenmetdemodernste
apparatuur uitgerust,anderenzijnslechtssummieringericht.De
soberingerichteviswinkels treffenwerelatiefmeeraaninhet
noordenenoostenvanonsland.Ookbijdeambulantehandelaren
inhetnoordenenoostenblevendeinrichting enomzetgemiddeld
26

tenachterbijandereregio's.Voordevlswinkelsisdittemeer
opvallend,omdatinhetnoord-oostenvele jarendezeerbekende
zakenclubvanvlswinkelsvangeheelNederland actief isgeweest.
Overhetalgemeenzijnvlswinkelsmetdiémeest elementaire
voorzieningenuitgerustomvisteverkopen.Inveelwinkelstreffenweeenbakoven,eengekoelde toonbank,eendiepvrieskist en
eenkoelcelaan.Demeeruitgebreidewinkelshebbenvaakookeen
gekoeldeetalage,gekoeldwandmeubeleneenvriescel.Dezelaatsteattributenkomeninhetalgemeenmeervoorbijvisdetaillistenmeteenhogerevisomzet,gemiddeld zo'nf500.000,-perjaar.
Devisdetaillistmeteenvriesceltreffenweookaaninregio
oostenzuid.Dezedetaillistenliggenverderafvanaanvoerhavensengroothandelaren.Doordemogelijkminder frequentebeleveringennaleveringkunnendezedetaillistenzovoldoendevis
"vers"invoorraad houden.HetbeeldvandeNederlandseviswinkel
staatweergegeven intabel4.2.

Tabel4.2 Bedrijvenmetviswinkel totaleengemiddeldevisomzet
naar inrichtingvanhetverkooppunt.
Bedrijven
in%van
hettotaal

Summiere uitrusting
Bakoven
Gekoelde toonbank
Gekoeldeetalage
Gekoeldwandmeubel
Diepvrieskist
Koelcel
Vriescel
1)

7%
82%
86%
30%
24%
75%
87%
27%

Omzet in
%van het
totaal 1)

Gemiddelde
inzetper
bedrijfin
guldens 1)

3%
90%
92%
39%
31%
75%
91%
38%

158.000
417.000
408.000
488.000
485.000
378.000
401.000
537.000

Inclusiefvlswinkelsmetambulantehandel!

Devisdetaillistheeftgemiddeld 90vierkantemeterbedrijfsruimte totzijnbeschikking.Hiervanisongeveerdehelft
ingebruikalswinkelruimte.Degemiddeldevisomzet pervierkante
meterwinkelruimte bedraagt zo'nf8.900,-per jaar.Devariatie
tussendeverschillendedetaillisten isgroot.De behuizing is
nietoveralgelijkendeomzetpervisdetaillist looptooknogal
uiteen.Het isnietaltijdmogelijk omdeviswinkelendewerkruimtenaast elkaar tehebbenliggen.Dooronderandereruimtegebrekheeftéénopdevijfdetaillistenniet indeonmiddelijke
omgevingvandewinkelzijnwerkruimte.

27

Ombijteblijvenzaldevisdetaillist regelmatigmoeten
investereninzijnbedrijf.Voordejaren1980,1981en1982hebbenwenagegaanwelke investeringendevisdetaillist zoaldeed.
Het gaathierzowelomvervanging,uitbreidingalsmodernisering.
Indeze periodebleek circa60%vandedetaillisten investeringen
tehebbengepleegd.Deze investeringen leverenhetbeeld opzoals
wedatzienintabel4.3.
Dedetaillistendieinvesteerdendedenditgemiddeld voor
drieverschillende objecten tegelijk.Degenendienietinvesteerdenindeperiode1980/1982hebbengemiddeld eenlagevisomzet,
ditintegenstelling totdiegenendiewelinvesteerden.Hetzijn
vooraldedetaillisten inregionoord enoostdienaarverhouding
watachterblijvenininvesteringen.Slechtsminderdandehelft
vandezedetaillisten investeert,terwijltweederdevanhuncollega'sinhetwestenhetweldoet.

Tabel4.3 Bedrijvenmetviswinkelengemiddeldevisomzetnaar
investeringsobject indeperiode1980/1982 1)
Bedrijven
in%van
hettotaal

Winkelruimte
Werkruimte
Bakoven
Gekoelde toonbank
Gekoeldwandmeubel
Gekoeldeetalage
Diepvrieskist
Koelcel
Vriescel
Geeninvestering

31%
21%
22%
27%
10%
11%
25%
22%
14%
42%

Gemiddelde
omzetper
bedrijfin
guldens 1)
461.000
457.000
440.000
461.000
517.000
703.000
469.000
433.000
679.000
301.000

1) Inclusief viswinkelsmetambulantehandel!
N.B.Depercentageskomengesommeerd bovende100%uitomdateen
grootaantalbedrijvenmeerderevoorzieningen tegelijk
hebben.

Opmoment vandeenquêteisdedetaillistgevraagd ofdeze
concreteplannenhadomindetoekomst teinvesteren (totenmet
1985). Circa30procent zeiconcrete plannentehebben.Waarin
meninvesteertverschilt nauwelijksmethetbeelduitdeperiode
1980/1982.Het percentage investeerders uitdeperiode 1980/1982
(60%)en1982/1985 (30%)isnietgeheelvergelijkbaar.Deinvesteringen indeeersteperiodezijnallengerealiseerd.Deinvesteringenvoorde tweedeperiodezijnmeegenomenvoorzoverdat
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concreteplannenwaren.Calculeert eenvlsdetallllstslechtseen
anderhalf jaarvooruit,danisinonsonderzoek slechtseendeel
vandetoekomstige investeringenmeegenomen.Weverwachteninde
komende jaren,alsdevisconsumptie blijftstijgen,deinvesteringenookindevisdetailhandel oppeiltezullenblijvenof
toenemen.
Dooroverheidsregelingen kunnenvisdetaillisten belemmerd
worden inhunbedrijfsuitoefening.Deproblemen liggenvaakop
het terreinvanhetverkrijgenvaneenhinderwetsvergunning. Tien
procentvandedetaillistenondervindtbijeenhinderwetsvergunninghinderomdatdeGemeentenietwilwatdevisdetaillist denkt
nodig tehebben.Daarnaast zijnerbijzevenprocentvandedetaillisteneenscalavanongenoegens over:verkeerssituaties bij
hunwinkel (zoals parkeerverbod, tekortaanparkeerplaatsen,
wandelpromenade e t c ) , bestemmingsplan,welstandscommissie,bouwvergunningafgifte,langdurigeproceduresentragebesluitvorming.Kenmerkend voordezedetaillistenisdatzijoverhetalgemeeneenkleinevisomzethebben,gemiddeld zo'nf230.000,-per
jaar.
Eénopdevijfdetaillistenmeteenwinkelheeftwensendie
zijtotenmet 1985omeenaantalredenennietkanverwezenlijken.Ditkanzowelveroorzaaktwordendoorfinancieringsproblemen
alsdooroverheidsregelingen.Deniet teverwezenlijkenwensen
liggenophetgebied:vanuitbreidingwinkelruimte,nieuwewinkelinrichting enandereofnieuwewinkelvestiging.

4.4 Slotopmerkingen
Tussendediverseverkooppuntenvanzowelambulantehandelarenalsvoordetaillistenmeteenwinkelzijngroteverschillen
ininrichting.Overhetalgemeenisdedetaillistmeteenwinkel
beteruitgerustdandeambulantehandelaar.Dewinkelierheeft
eenvastverkooppunt enmeerverkoopruimte totzijnbeschikking.
Terwijldeambulantehandelaarmet zijnbeperkteverkoopruimte,
waarbijdeapparatuuraanspeciale eisenmoetvoldoen,grote
afstandenmoetafleggenomzijnproduktaandeconsument tebrengen.Deinrichting isvooreenbelangrijk deeleenweerspiegeling
vanwatdeconsumentkoopt.Debreedtevanhetassortiment speelt
hierineenbelangrijke rol.Watvoertdevisdetaillistversevis
ofdaarnaastookdiepvries,gerookteofgebakkenvis.Deklantis
koning endezebepaaltwatvoorvisergekochtwordt,endus
indirectdeinrichtingvanhetverkooppunt.
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5. Breedte en diepte assortiment

5.1 Inleiding
Hetassortiment iseenweerspiegeling vanwatdeconsument
aanvisbijeenvisdetaillistwilkopen.Devisdetaillist probeertzoveelmogelijkzijnassortimenthieropaftestemmen.Door
voorlichting,reclame,aanbiedingen,etc.kunnenbehoeftenvande
consumentontwikkeldworden.Devisdetaillist kandoorzijn
actiesaansporen totkoop.Bevaltdeconsumentdit,datzaleen
koopherhalingvolgen.Indithoofdstukkomthetassortimentvan
devisdetaillist aandeorde.Hetgeldt zowelvoordeambulante
handelalsvoordevisdetaillistenmeteenwinkel.
Hetassortimentvandevishandelbestaatdoorgaansuitartikelendieveelenregelmatiggevraagdwordenennietalledaags
gevraagdeartikelen.Wenoemenditookwelhetcouranteofincourantedeelvanhetassortiment.Bijdevisdetaillist zijnvooral
haring,versevisengebakkenvisdeveelgevraagdeprodukten.
Eenbeperktdeelvanhetassortiment isdusverantwoordelijkvoor
hetleeuwendeelvandeomzetendewinst.
Geleidelijke uitbreidingvanhetassortiment insamenhang
metmetnameandereverkoopbevorderendeactiviteiten zoalsreclame, recepten,voorlichting,etc.kanvis,schaal-enschelpdieren
oplangere termijneenbeter imagobijdeconsumentbezorgen.Ook
viszakenwaarvooraldoor traditioneleenvaakoudereklanten
wordt gekocht,doenergoedaanindetoekomst teinvesterendoor
hetassortimentnietuitsluitend openkeletraditionelevisproduktenteconcentreren.

5.2 Ambulantehandel
Hetassortimentvandevisdetaillisten isineengrootaantalgroepenoptedelen.Debelangrijkste groepenzijnharing,
versevis,gebakkenvisengerooktevis.Hoemeergroepenhoe
brederhetassortiment.Binnendezegroepenkanhetgaanom
verschillendeartikelen.Bijverseviskandatzijnkabeljauw,
kabeljauw-filet,schol,scholfilet,tong,tongschar,schar,
wijting,tarbot,heilbot,etc.Binnendegroepverseviskunnen
ongeveerzo'ndertigartikelengevoerdworden.Ookdeandere
groepenkunnenopgedeeldwordennaaraantalartikelen.Wenoemen
datdedieptevanhetassortiment.Bijhetonderzoek zijnzelf
elfvisgroepenonderscheiden.Debreedtevanhetassortiment bij
ambulantehandelarenisweergegevenintabel5.1.
Hetbasisassortiment bestaatbijdeambulante handeluitde
groepen:haring,gerooktevisengebakkenvis.Daarnaastkomt
veelvoor:garnalen,versevisenschelp-enschaaldieren.Niet
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tothetgebruikelijke assortimentbehorenvisconserven,diepvriesvis,visschotel,snacksenbijprodukten.Deze laatste
groepenkomenopminderdaneenderdevandebedrijvenvoor.De
omzetpergroepismedeafhankelijk vanhoeveelartikelende
detaillistvoert.Diverseartikelenzijnniethetgehelejaar
beschikbaar,maar seizoensmatig.Dezezijnwelmeegenomenbijde
inventarisatie pergroep.
Degemiddeldedetailhandelsomzet pervisgroepbijambulante
handelarengeefthetvolgendebeeld inprocenten:
Haring
Versevis
Gebakkenvis
Gerooktevis
Garnalen
Schelp-enschaaldieren
Visconserven
Diepvriesvis
Visschotels
Snacks
Bijprodukten

30
22
23
8
5
4
1
1
1
4
1
100procent

We treffenoverhetalgemeenbijdehandelarenuithetwestenenzuideneendieperenomvangrijker (omzet)assortimentaan.
Debelangrijkstegroepennaaromzet inhetnoordenenoostenzijn
haringengebakkenvis.Voorhandelaren inhetwestenenzuiden
komtdaardegroepversevisnogbij.Inhetwestenenzuiden
wordt tevenseenbehoorlijke omzetgehaald doordeverkoopvan
garnalen,schelp-enschaaldierenensnacks.Bijhandelarenuit
deze tweeregio'szienweoverhetalgemeeneenbrederendieper
assortimentwaarbijeenzeergoedeomzetaanversevisbehaald
(eenderdedeelvandeomzet)wordt.
Doorverdiepingvanhetassortimentkandevisdetaillist
vaakafnemersmetgeheelverschillende behoeftensmaak-eninkomensgroepenaantrekken.Ookkanmendebestaandeklantenkring
opvoeden (reclame,recepten,etc.)doorhetassortimentwatte
verdiepenenlaterwat teverbreden.
Hetassortimentwordt regelmatigaangepastaandewensenvan
deconsument endebeschikbarevisenvisprodukten.Uithet
onderzoek blijktdatruiméénderdevandeambulante handelaren
hetaantalartikelenindejaren1980,1981en1982heeftuitgebreid,ruimdehelftbleefgelijkeneentiendedeelkromphet
aantalartikelenin.
Veruitdegrootsteuitbreiding (verdieping)kwamvoor
rekeningvanversevis,snacksenvisschotels.Vlakdaarachter
komengroepenalsgerooktevis,garnalenenschelp-enschaaldieren.Bedrijvendiehetaantalartikeleninkrompendedenditvooralbijversevis.Gemiddeld genomenbreiddendewatgrotereambulantehandelaren (jaaromzet ruim300.000gulden)hetaantalarti31

kelenuit.Diegenenmeteenietslagereomzet (ruim210.000gulden)hieldenhetaantalartikelengelijkendekleinerehandelaren (ruim125.000gulden)krompenhetaantalartikelenin.
Stilblijvenstaanbetekentvaakachteruitgaan.Hetblijven
experimenterenenhetnemenvaninitiatievenkanleidentoteen
hogereomzet.
Degroeivandevisdetailhandelsomzetindejaren1980,1981
en1982perambulantehandelaarverschiltnogal.Ietsmeerdan20
procentvandehandelarengafaanindeperiode1980/1982datde
omzetmetmeerdan20procentwastoegenomen.Bijeenkwartwas
deomzet toegenomen tussennulen20procent,ietsminderdan30
procent bleef gelijkenruimbij20procentdaaldedeomzet.Over
hetalgemeennamdevisomzetvande(gemiddeld)groterehandelarenhetmeesttoeendaaldedeomzethetsterkstbijdekleinere
handelaren.Voordejaren1983,1984en1985warendehandelaren
watminderoptimistisch.Overhetalgemeenwordtmindergroeivan
deomzetverwacht,vooralinhetwesten.

Tabel5.1 Ambulantevishandelsbedrijven engemiddeldeomzetper
visgroep
Bedrijven
inprocenten
v.h.totaal
Haring
Versevis
Gebakkenvis
Gerooktevis
Garnalen
Schelp-enschaaldieren
Visconserven
Diepvriesvis
Visschotel
Snacks
Bij-produkten

98%
69
84
92
77
55
31
21
25
28
24

Gem . omzet
per bedrijfper
visgroepingld.
74.000
75.000
64.000
20.000
14.000
16.000
6.000
18.000
6.000
28.000
9.000

Als sterke concurrentvandeambulantehandelervaartde
ambulantehandelaar zijneigencollega.Ditwasdemeningvande
helftvandehandelaren.Grootwinkelbedrijvenenviswinkelswordenveelminderalseensterkeconcurrentervaren.Alhoewelde
concurrentievanhetgrootwinkelbedrijf indetoekomstwatmeer
gevreesdmoetworden.Alsdegrootwinkelbedrijven inderdaad inde
toekomstversevisinhunassortiment gaanopnemenmagenigeconcurrentieverwachtworden.Daar tegenover staatdatmeerconsumentenvisgaanetenendatopdewatlangeretermijndevishandelaarmetzijnspecialiteitenhieropinkanspelen.Detotale
visconsumptiezaldanstijgen.
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Naastverkopenaanconsumentenleverenambulantehandelaren
ookvisproduktenaangrootverbruikers.Alsgrootverbruikerszijn
beschouwd: Inrichtingen,ziekenhuizen,restaurants,hotels,pensions,etc.23procentvandehandelaren levertaandezecategorie.Driekwartvandehandelarenlevertminderdan10procentvan
zijnomzetaangrootverbruikers eenkwart levertmeerdan10procentvanzijnvisdetailhandelsomzet.Diegenendienietaangrootverbruikers leverenhebbengemiddeld eenwatlagerevisdetailhandelsomzet.

5.3 Viswinkel
Hetassortiment inviswinkels isbrederendieperdandat
bijambulantehandelaren.Deverkoopvanharing ligtwatlageren
deaandelenvandegroepenzoalsversevis,garnalen,schelp-en
schaaldieren,visconserven,diepvriesvis,etc.ligtwathoger.De
viswinkelsvoereneencompleterassortiment
Degemiddeldedetailhandelsomzet pervisgroepbijdetaillistenmeteenviswinkelgeefthetvolgendebeeld inprocenten:

Haring
versevis
gebakkenvis
gerooktevis
garnalen
schelp-enschaaldieren
visconserven
diepvries
visschotels
snacks
bij-produkten

20
24
26
9
6
3
3
2
2
2
3
100procent

Tussenviswinkels indeverschillende regio'skomengrote
verschillenvoordieingrotelijnenovereenkomenmetdeverschillen tussendeambulantehandelaren.Zowordt inhetnoorden
enhetoostenrelatiefveelharing (ruim30procentvandeomzet)
enietsmeergebakkenvisomgezetenveelminderversevis(17
procent).Verder isdeomzetvangarnalen,schelp-enschaaldierenendiepvries lager.Dewinkelsinderegiowestenzuidtrekkengrotendeels inassortimentgelijkop.Deomzetaanversevis
ligt inhetwestenenhetzuidenperwinkelgemiddeld tweekeer
zohoogalsdieinhetnoordenenhetoosten.Dewinkelsinhet
westenverkopenwatmeergebakkenvis,daar tegenover staateen
hogereverkoopvanschelp-enschaaldiereninhetzuiden.Het
beeldvanhetassortimentvandeviswinkelsisweergegevenin
tabel5.2.
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Tabel5.2 Bedrijvenmetviswinkelendegemiddelde omzetper
visgroep

BecIrijven
in procenten
v.hi.totaal
Haring
Versevis
Gebakkenvis
Gerooktevis
Garnalen
Schelp-en schaaldieren
Visconserven
Diepvries
Visschotels
Snacks
Bij-produkten

95%
94
91
98
95
77
77
60
59
37
63

Gem.omzet
perbedrijf
inguldens
83.000
95.000
109.000
34.000
23.000
17.000
16.000
15.000
12.000
19.000
17.000

Deverschilleninhetassortimentweerspiegelenvooralde
verscheidenheid inhetfeitelijkkoopgedrag vandeconsumenten
degroepkopers,waaropdedetaillistenzichrichten.Eenbreed
endiepassortimentkanvooralzinhebbeninzaken,waardeklantenzoalsvisliefhebbers bereid zijnomnieuwe produktenuitte
proberen.Verschilleninkoopgewoontenenkoopbereidheid vande
consumententredennietalleentussenderegio'sop,maarook
bijvoorbeeld binnendezelfde stad inwinkelswaarinhoofdzaakop
traditionele produkteningesteldeconsumentenkomenzalheteen
lange tijdvergenvoordaterbereidheid istothetkopenvan
anderevisprodukten.Indezewinkelskanslechtsheelgeleidelijk
eenassortimentsverandering plaatsvinden.
Uiteentelefonischmarktonderzoek bijconsumentennaar
bereidheid engebruikvanviskwamnaarvorendat laag frequente
viseterszichveelalbeperken tottweeavier soortenvisenhoog
frequenteviseters totzo'nzessoortenvisper jaar.Volgenshet
onderzoek zougesteldmogenwordendatverkoopverbreding (is:
meersoortenvis)leidt totverkoopverdieping (is:hogereeetfrequentie vis).Deconsumentendieweinig frequentvisetenbeperkenzichinhoofdzaak totvissoortendiemakkelijk teconsumeren
zijn (zoalsharing engebakkenvis).Alsweervanuitgaandatde
consumenteninhetnoordenenhetoostenminder frequentvis
eten,dankomtdatnauwovereenmethetgevoerdeassortimentsbeleidvanviswinkelsindezeregio.Eenverandering inkoopgedragtebewerkstelligenbijconsumentenisveelaleenkwestievan
langeadem.
Alleenopdelangeretermijnkaneenbreder endieperassortimentleidentothetmeervis-mindedmakenvandeconsument.
Aanbodverbreding zalnietautomatischopkorte termijntotver34

koopverdieping leiden.Vismoeteenhogerewaarderingkrijgenin
degedachtenvandeconsument.Daarkanhetassortiment inaansluiting opreclame,recepten,produktvoorlichting toe
bijdragen.
Indeafgelopenperiode (1980,1981en1982)isbijviswinkelshetassortiment sterkuitgebreid.Meerdandehelftvande
viswinkelshadhetaantalartikelenuitgebreid,ietsminderdan
dehelfthieldhetaantalartikelengelijk enslechtsenkelevisdetaillisten schroefdenhetaantalartikelenwatterug.Deuitbreidingvanhetaantalartikelenkwamvooral totstand bijde
groepengebakkenvis,vissnacks,visschotels,bij-produkten,garnalenenversevis.Hetminstwerdenuitgebreid ofblevengelijk:
gerooktevisenschelp-enschaaldieren.Metnamehetaantal
artikelenbijvisconservenliepbijeenaantalviswinkelsterug.
Devisconservenzijnookvooreengrootdeelbijdenietgespecialiseerdeviswinkels teverkrijgen,zoalssupermarkten.De
omzetendemargeszijnvoorviswinkelsveelaltegering.
Debedrijvendiehetaantalartikelenhaddenuitgebreid,
hebbengemiddeld eengroterevisdetailhandelsomzet (circa470.000
gulden).Dewinkelsdieaanhetaantalartikelen inkrompenbehaaldenslechtseenvrijlage jaaromzet (circa225.000gulden).
Detaillisten,waarvanhetaantalartikelen toenamhebbenvooral
hogereomzettenaanversevis,garnalenenschelp-enschaaldieren.Deversevisverkoop ligtgemiddeld bijdezedetaillistenop
eenhoogniveau (circa120.000gulden), terwijldiegenendie
gelijk blevenofwaarvanhetaantalartikelen inkrompnietmeer
dan70.000gudlenaanversevisomzetten.Delaatstegroepscoordewatdatbetreftookbijdeanderevisgroepengemiddeld lager.
Degroeivandevisdetailhandelsomzet indejaren1980,1981
en1982bijviswinkelskomtovereenmethetbeeld,datgeschetst
isbijdeambulantehandelaren.Voordetoekomstechter(1983,
1984en1985)verwachtenveelmindervisdetaillistenmeteen
winkeleendalingvandeomzetdandeambulantehandelaren.
Devisdetaillist isgevraagdwiehijalssterkeconcurrent
zietvoorzijnviswinkel.Uitonsonderzoekblijktdatcirca40
procentvandedetaillistenmeteenviswinkelconcurrentieondervindtvandeambulantehandelaar.Opdetweedeplaatskomt zijn
eigencollegaenopdederdeplaatshetgrootwinkelbedrijf.Voor
detoekomst ziethijdeambulantehandelaarenhetgrootwinkelbedrijf alszijngrootsteconcurrent.
Hetaantalviswinkelsdatvisprodukten levertaangrootverbruikers ligtopruimdehelft.Dat isrelatief tweemaal
zoveelalsbijambulantehandelaren.Tweederdevandezevisdetaillisten levertnietmeerdan10procentvanzijnvisomzet
aandezecategorieeneenderde levertmeerdan10procentvan
zijnomzet.Deze laatstegroepbedrijvenheeftgemiddeld eenvrij
grotevisdetailhandelsomzet.
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5.4 Slotopmerkingen
Devisdetaillistiseenspecialistopzijngebied enbehoort
datimagogestand tedoen.Dithoudt indatvisdetaillistenin
hetnoordenenhetoostenwatmeeraandacht zoudenmoetenbestedenaanhunassortiment versevis.Hetaandeeldaarvaninhunassortiment blijftmomenteelachter.Meeraandachtvoorversevis
kanopwat langeretermijnuwgeheleassortiment opeenwathoger
omzet-niveaubrengen.Helpdepotentiële consumentoverdedrempel.SlechtsdehelftvandeNederlandse consument iseenregelmatigeviseter.
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6. Reclame en promotie

6.1 Inleiding
Dereclameactiviteitenvaneenvisdetaillist zijnveelal
bescheiden.Zonuendaneenadvertentie ineenlokaalblad,
winkelierskrant ofclubblad isdeenigewijzevanreclamemaken.
Persoonlijkeverkoopendekwaliteitvanhetprudukt zijninde
visbranchedebelangrijkste factorenvoor verkoopbevordering.
Niet teminbesteedt degezamenlijkeNederlandse visdetailhandel
jaarlijks circa f3miljoenaanreclameenandereverkoopbevorderendeactiviteiten. Indithoofdstukkomt dereclame,deaanbiedingenendeopmaakvan toonbankenenetalagesvandevisdetailhandel aandeorde.Het geldt zowelvoordeambulantehandelalsvoordevisdetaillistenmet eenwinkel.

6.2 Ambulante handel
Ietsmeerdan60procentvandeambulante handelaren plaatst
weleensadvertenties omhunviswaar aan teprijzen.Eénopde
driehandelarenverkoopt ofdeelt recepten enfoldersovervis
uit.Intotaalbesteedt deambulante handelop jaarbasis ruim
f 900.000,-aanadvertenties,folders enrecepten.Voorhandelaren betekent dit eengemiddelde uitgavevan f1.700,-per
jaar.Dit bedrag komt overeenmet eenkleinezesgulden perduizend guldenvisomzet.Overhetalgemeen zijnhetdehandelaren
met eenhogerevisomzet (circaf100.000,-gulden)dieaan
reclame doen.Devishandelaren zonder reclamebudget hebben gemiddeld eenkleinerevisomzet (circa150.000gulden).Dusdeambulantehandelarenmet eenreclamebudget zettenmeervisomdan
diegenenzonder.
Reclame alleen isnietvoldoende omuwvisomzet gelijkte
latenblijven ofteverhogen.Reeds eerder (hoofdstuk4)iseen
opsomming vandefactorengegevendievaninvloedkunnenzijnop
devisomzet.Omdat dezevanbelang zijnvoor iederevishandel
worden zenogmaals onderuwaandacht gebracht:kwaliteit enprijs
vanvis,bereikbaarheid enplaatsvanhetverkooppunt,vriendelijkheid enbehulpzaamheid vanhet personeel, snelheid vanbediening,deskundigheid vanhet personeel,verzorgde inrichting,
aantalaanbiedingen, hetassortiment, reclame enpromotieetc.
Kortomhetgaat omdeuitstraling vanuwverkooppunt,daarin
speelt reclame eenbelangrijkerol.
Met advertenties inlokalebladen,winkelierskrantendie
huisaanhuisbezorgdworden, bereikt ueengroteregroepconsumentendanzijdiealvisbijukopen.Debelangrijkste boodschap dievisdetailhandelaren inhunadvertenties leggenisde
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soortenkwaliteitvanhunVisproduktenendaarnaastdeprijsvan
deprodukten.Veelminderwaardehechtdevishandelaaraande
servicediehijkanbieden.Hetregionale beeldvandebedrijven
met reclame-uitgaven isintabel6.1 weergegeven.

Tabel6.1 Ambulantevishandelsbedrijvenenhungemiddeldeuitgavenvoorreclamenaarregio
Bedrijvenmet
reclameuitgavenin%
perregio

60
86
56
58

Noord
Oost
West
Zuid
Nederland totaal

61

Gemiddelde
reclameuitgaven
perjaar

Guldensreclame-uitgaven
perf1.000,visomzet

770,835,2.093,2.130,1.709,-

2,90
3,70
6,80
5,20
5,70

Uitdietabelkomt tocheengrootaantalverschillennaar
voren.Regionaalzienwedathandelarenwoonachtig inhetnoorden
enhetoostenvanhet land overhetalgemeenveelmindergeldaan
reclamebestedendancollega's inhetwestenenzuiden.Daarbestedendehandelarennietalleeneenhogerbedrag,maarookmeer
guldensper1000guldenvisomzet.Daarnaast ligthetaantal
bedrijvendataanreclamedoetinhetwestenhetlaagst."Aande
weg timmeren"iseengoedemanieromhetverkooppunt eengrotere
bekendheid tegeven.Devishandelaarvergrootdaarmeezijnkans
dateenconsument zijnverkoopwagenofstandplaatsaandoet.
Adverteeralleen indeomgevingwaardeklantenvandaankomen.
Bijnaallehandelarendieadverterenhoudenzichaandezeregel
enadvertereninplaatselijkenieuwsbladendiehuisaanhuis
verspreidworden,winkelierskranten enclubbladen.Slechtseen
kleinaantalhandelarenadverteertookindagbladen.Probeerde
aandachtvandeconsument tetrekken,doehetandersenbeterdan
jecollega.
Aanbiedingenvanvisenvisproduktenkunnendeattentie
trekkenvanconsumenten.Dehelftvandeambulantehandelaren
maakthiergebruikvan.Ietsmeerdandehelftvandezehandelarenheefteenmaalperweekeenaanbieding,derestmindervaak.
Nieuweartikelenkunneneveneensviaaanbiedingendeaandachtvandeconsument trekken.Hethelptdeconsumentoverde
drempelomhetnieuweprodukteensuit teproberen.Slechts40
procentvandehandelarendieregelmatignieuweartikelenintroducerenmaakthierbijgebruikvanaanbiedingen.
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Detoonbankmetdaarindeteverkopenvisenvisprodukten
geëtaleerd ishetvisitekaartjevanhetverkooppunt.Eengoed en
metzorggeëtaleerde toonbankwektnieuwsgierigheid opennodigt
deconsumentuit tothetkopenvanuwprodukten.Afhankelijkvan
deomzetenhetaantalmeterstoonbankwordthierdoordehandelareneenaantalurenperweekaanbesteed.Gemiddeld besteden
dehandelarenaanvisopmaak,opruimenenschoonmakenvanhun
toonbankvierurenperweek.

6.3 Viswinkel
Dedetaillistenmeteenviswinkelgevenmeeraanreclameuit
danhuncollega'sambulantehandelaren.Hetisnietalleeneen
hogerbedrag pervisdetaillistmaarookhetaantalvisdetaillisten(85procent)dathieraangelduitgeeft isgroter.Intotaal
bestedendezedetaillistenperjaargezamenlijk ietsmeerdanf2
miljoenaanreclamevoorvis.Gemiddeld komtditvoordezaken
dieeenreclamebudgethebbenuitopf2.750,-per jaar.Datbetekent ietsminderdanzevenguldenperduizendguldenvisomzet.
Hetaantalguldensperduizend guldenvisomzetenhet totale
budgetvarieert perregio.Zokomenderegio'snoordenzuidruim
bovenhetgemiddeldeuit.Dedetaillistenuitdezetweeregio's
bestedengemiddeld respectievelijk zo'nf3.870,-enf5.090,aanreclame,terwijldatbijhuncollega's inhetwestenmaar
gemiddeld opf2.220,-ligt.Waaromdezeverschillenzogroot
zijnisinonsonderzoeknietnategaan.Mogelijkmoeten
bepaaldemarkten (gebieden)intensieverbewerktwordenomhetzelfderesultaat tebehalen.Verderzoudendeadvertentiekosten
pergebiedkunnenverschillen.
Evenalsbijambulantehandelarenhebbendedetaillistenmet
eenwinkeleneenreclamebudget eenhogerevisomzet dandiegenen
diehieraangeengeldbesteden.Dedetaillistenmeteenreclame
budgetbehaleneenomzetvangemiddeld ruimf400.000,-perjaar
degenenzonderkomenslechtsopf260.000,-uit.Het regionale
beeldvandebedrijvenmetreclame-uitgavenisintabel 6.2
geschetst.
Bijnaelkedetaillistmeteenreclamebudget adverteert in
winkelierskrant,clubblad,huisaanhuisbladenenregionale
dagbladen.Dedetaillistenmeteenwinkeladverterenveelmeerin
dagbladendandeambulantehandelarendatdoen.Ookverspreiden
dezedetaillistenveelmeerreceptenenfoldersvoorvisenvisbereidingaanconsumenten (zoalsVisculinair).Deboodschapdie
inadvertenties gelegdwordt isevenalsbijambulantehandel
gerichtopsoortenkwaliteitvandevisproduktenendaarnaast op
deprijsvandeprodukten.
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Tabel6.2 Bedrijvenmetviswinkel enhungemiddeldeuitgaven
voorreclamenaar regio's
Bedrijvenmet
reclameuitgavenin%
perregio

Gemiddelde
reclameuitgaven
perjaar

Guldensreclame-uitgaven
perf1.000,visomzet

Noord
Oost
West
Zuid

67
88
90
72

3.868
2.735
2.217
5.087

11,30
7,50
5,30
12,70

Nederland totaal

85

2.762

6,90

Voordeelofprijsaanbiedingenkomenregelmatig indeviswinkelsvoor.Gemiddeld heeft40procentvandedetaillisteneens
perweekeenspecialeaanbiedingvanvis.Eenkwartheefteens
perveertiendagenofeenspermaand eenaanbieding en35procent
vandedetaillistenmaaktgeengebruikvandezemogelijkheid om
devisverkoop testimuleren.Overhetalgemeenmakendedetaillisten (65procent)meteenviswinkelmeergebruikvanaanbiedingendanhuncollega'sambulantehandelaren (50procent).Veelal
wordendezeactiesinadvertentiesaangekondigd.Hetvoordeel
hiervanisdathetdeadvertentiewaarde vanuwadvertentieverhoogt.Ooknieuwevisartikelenkunnenmetaanbiedingen terintroductiedeconsumentgemakkelijker toteenkoopactiebewegen.Ongeveer80procentvandedetaillisten,dieregelmatignieuweartikelenintroduceertmaaktvandezemethodegebruik.
Het opmakenvanvisenhetetalerenvanvisvoordetoonbank
ofetalage leverteenbelangrijkebijdrage indeuitstralingvan
devishandel.Visiseenkwalitatief hoogstaand produktmaaris
daarnaastalszenietgoedbehandeldwordt uiterst bederfelijk.
Eengoedeuitstralingvanvisenvisprodukten iseenlustomte
zien,maar tevenseenuitnodiging aandeconsumentomuwkwaliteitsprodukt tekopen.Overhetalgemeenbestedendedetaillisten
met eenwinkelhieraanruimaandacht.Afhankelijk vandevisomzet
zo'ntienuurperweek.

6.4 Verkoopbevordering,hoe?
Behalveviaadvertenties,aanbiedingen,receptenentoonbankopmaak,zijnernoganderewegenomdeaandachtvandeconsument tetrekken.Tedenkenvaltaanpersoonlijk contactmetklanten,collectieve reclame,denietbeheersbare reclame zoalsmond
totreclame tussenklantenenpublicrelations-activiteiten onder
andere indenieuwsbladen. Indepraktijk speeltdepersoonlijke
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verkoop eenbelangrijke rolinditgeheel.Andersgezegd:alseen
produkt inhetpersoonlijke contactmetdeconsumentniet teverkopenis,danheefthetmakenvanreclameookgeenzin.
Persoonlijkeverkoop enreclamezijnbeheersbarevormenvan
hetcommunicatieproces tussenuwbedrijfendeconsumentmetals
doeldeverkoop tebevorderen.Reclamedientdanvooreengroter
publiekalsondersteuningvandepersoonlijkeverkoop.
Nietbeheersbare reclamekanzijnvoorlichting vanindividuelevishandelaren ofhunvakorganisatie aannieuwsmedia inde
hoop gratispubliciteit tekrijgen.Hierbijvalt tedenkenaan
verslagvaneenwinkelopening ineenlokalekrantofdeaandacht
vandelandelijke persaanhetnieuweharingseizoendaartoeaangezet doorhetNationaalVisbureau.Deniet-beheersbare reclame
kangoed gestuurdwordendoordemediavanvoldoende informatie
tevoorzien.Zorgalsvisdetaillistenvereniging datgoedecontactenonderhoudenwordenmetde (lokale)pers.Menzouerbijvoorbeeldvoorkunnenzorgendatdekrantelkeweekeenvisrecept
plaatst.Totdeniet-beheersbare reclame behoort ookdemond-totmond-communicatie tussenconsumentenonderling.Ditkaneenpersoonlijkeaanbeveling ofontradingvaneenbepaald produktinhouden.
Collectieve reclameovervisenvisproduktenkanhettotaal
consumptieniveau inNederland sterkdoen stijgen.DevisconsumptieinNederland perhoofdvandebevolkingligt invergelijking
metdeonsomringende landen,vooreenlandmetzo'nlangekustlijn,nogopeenlaagniveau.Meteenreclamecampagneovervisin
samenwerkingmethetProduktschap voorVisenVisprodukten enhet
NationaalVisbureaumoetdevisconsumptieinNederland tochop
eenhogerpeilgebrachtkunnenworden.Deelnamevanuitdevisdetailhandelhieraan ligtvoordehand.dekostenervankunnenmeevallen,doordathet tendeledeeigenreclamekanvervangen.
Daarnaast zullenbijeengestegenvisomzet dekostenvaneengoedecampagneruimschootsgedektworden.
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7. De visdetaillist en zijn leveranciers

7.1 Inleiding
Devisdetaillist-zowelambulantehandelaaralswinkelierwordt inhetalgemeenbevoorraad doormeerdere groothandelaren.
Hoeweldezogenaamdeniet-gespecialiseerdegroothandelhet totale
scaleaanvisenvisproduktenkanleveren,betrektdevisdetaillisteendeelvanzijnassortimentvaakookvandegespecialiseerdegroothandel inharing,garnalen,mosselenofgerookteProdukten.Hoedekaartenpreciesliggenkomt indithoofdstuknaar
voren.

7.2 Dewijzevandistributie
Dewijzevandistributievanproduktenwordtinhetalgemeen
vooreengrootdeelbepaalddoordeaardenmetnamedehoudbaarheidvaneenprodukt.Vooreenzokwetsbaar (bederfelijk)produkt
alsvisiseenvrijrechtstreeksedistributiewijzenoodzakelijk.
Omdehogekwaliteit tehandhavenwordtvisveelalgekoeldbewaard engetransporteerd,waarbijdekoelketenindediversestadiavandeafzet bijvoorkeurnietmoetwordenonderbroken.Tussendeaanvoeropdevisafslagenendedetaillistkomenmaarweinigschakelsvoor.Veelalkooptdeleverancieropdeafslagom
dezealofnietnabewerking zosnelmogelijkdoorteverkopen
aanvisdetaillisten. Indiennietnoodzakelijkerwijzemetefficiencyvanhettransport rekeningmoestwordengehouden,zoueen
nogregelmatigeraflevering plaatshebben.Nuwordendemeeste
visdetaillistendoorhunniet-gespecialiseerde groothandelaren
veelaléénàtweemaalperweekbeleverd.
Devisgroothandel isvrijwelgeheelgespecialiseerd opde
handelinendistributievanvisenvisprodukten.Voordevisdetaillisten zijningrotelijnentweesoortenleveranciers teonderscheiden:zijdieeenbreed assortiment visenvisprodukten
leverenenzijdieslechtsenkeleartikelen leveren.Deniet-gespecialiseerde groothandel levertnuvaak ookde gespecialiseerde
produkten,dl» zijdanbetrekkenvandegespecialiseerdegroothandel.Deleveranciersgespecialiseerd inbelevering vanéénof
enkeleartikelenhebbenveelaltevenseenbe-ofverwerkingsbedrijfvoordeze produkten.Naastdezewerkzaamhedenverzorgenzij
ookdedistributienaardevisdetaillist.Dezebedrijvendistribuerenhungeheleproduktienaardevisdetaillist ofdeelsnaar
niet-gespecialiseerde groothandelaren.Dedirecteverkoopaande
visdetaillistvandezeverwerkingsbedrijven isveelaltocheen
bewustekanaalkeuze.Tegenoverdehogeredistributiekostenvan
zo'ndirecteafzetstaanookvoordelen:
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eenhogereopbrengstprijsvoorhunprodukten;
directercontactmetdevisdetaillist,dusbeterevoeling
met "demarkt";
eengelijkmatige engroterezekerheidvandeafzet.
Devergroteafzetstabiliteit (verminderingvanafzetrisico)
eneenbetereopbrengstprijsspelenbijdezekeuzeeengroterol.
Bijafzetaanuitsluitend groothandelarenkosthetopvangenvan
hetwegvallenvaneenafnemerwaarschijnlijkmeerinspanningdan
bijafzetaandetaillisten.
Nederlandkentvoordebeleveringvanvisenvisprodukten
aandevisdetailhandeleengrootaantalleveranciers.Vrijwelal
deze leveranciers staangeregistreerd bijhetBedrijfsschapvoor
degroothandel invis.Vanallegeregistreerde bedrijvenzijner
zo'n450actiefalsgroothandelaar.Deinkoopvandevisdetaillistisnietgeheelafhankelijkvandezeleveranciers.Visdetaillistenkunnenookhunvisproduktenkopenopvisafslagen.Daarbij
kunnenzijzelfopdevisafslagkopenofgebruikmakenvaneen
commissionair.Voordedienstenvandecommissionairmoetdedetaillistvanzelfsprekend commissievergoeding betalen.Hetzelf
kopenopdeafslagisvooralvoorbehoudenaandetaillisteninde
omgevingvanafslagen.
Naastdeniet-gespecialiseerdegroothandelaren zijndevolgendegespecialiseerde groothandelaren teonderscheiden:haringrederijen,mosselschonerijen,garnalenhandelarenenrokerijen.
De leverancierswelkenietbijhetBedrijfsschapdoorgroothandelinviswordengeregistreerd vallenonderdecategorie
"overige leveranciers".Eengrootaantalvandezeleveranciers
verhandelt aanverwante produktenzoals sauzen,wijnenendergelijkeofzijnalgemene levensmiddelengroothandelaren.

7.3 Ambulantehandel
Deambulantehandelarendoengemiddeldmet tweeverschillendeleverancierscategorieën zaken.Debeleveringvindtplaatsdoor
drieàvierverschillende bedrijven.Hierbijgaathetomcirca
2,5niet-gespecialiseerde groothandelaren,gemiddeld omééngespecialiseerdegroothandelaar inharing,garnalen,mosselenof
gerooktevisproduktenenminderdanéénoverigeleverancier.De
ambulantehandelarenwordenvrijwelallenbeleverd doorleveranciersmeteengrootassortimentengedeeltelijk doordegespecialiseerdeleveranciers.
Zoalsinhoofdstuk5"Breedteendiepteassortiment"te
lezenvielishetassortimentvandevisdetaillisten (ambulante
handelenwinkels)inhetwestenenzuidenbrederendiepervan
opzet.Hetaantalleveranciersperambulantehandelaar ligtin
deze tweeregio'sbeduidendhogerdaneldersinNederland.Gemiddeldwordtdeambulantehandelaar inhetwestenenzuidendoor
ruimviergroothandelaren beleverd,waarvangemiddeld2,5niet43

gespecialiseerde groothandelaar. Inhetnoordenenoostenligt
hetaantalleveranciersperambulantehandelaar duidelijklager,
gemiddeld zo'n2,4 leverancier,waarvan1,8niet-gespecialiseerde
groothandelaar.Dezeverschillen sluitenaanopwathogereomzet
enhetwatbredereassortimentvandeambulantehandelarenin
deze regio's.Hiermedenauwverband houdendemetdeafstand tussendevestigingsplaatsvandegroothandelaren endedetaillist.
Naarmatedeambulantehandelaarmetmeerleveranciers incontact
komt,biedtdatmeermogelijkhedendeprijsenkwaliteitvande
Produktenaftestemmenopzijngewensteassortiment.
Degemiddeldeafstand tussendevestigingsplaats vande
groothandelarenendievandeambulantehandelaar ligtcircaop40
km.Naarregionaleverdelingvandeambulantehandelaren levert
dithetvolgendebeeldop:
Noord
105km
Oost
66km
West
19km
Zuid
92km
Inderegiowestwonenveel leveranciersenambulantehandelaren,zelfsindezelfde plaats.Belangrijkeconcentratieszijn
Spakenburg,Volendam,IJmuidenenScheveningen.
Veruitdebelangrijkste leveranciervandeambulantehandelaarzijndeniet-gespecialiseerde groothandelaren.Dezeleveren
overhetalgemeeneengrootaantalartikelen.Gemiddeld betrekt
dedetaillist65procentvanzijninkoop bijdezecategorievan
leveranciers.Hetbeeldvandeinkoopnaar leverancierscategorie
vandeambulantehandelaar zieteralsvolgtuit.

Tabel7.1 Ambulantevishandelsbedrijvenenhun inkoopbestedingen
naarsoort leverancierscategorie
% bedrijven
dat inkoopt
bij

niet-gespecialiseerde
groothandelaar
gespec,groothandelaar in
haring
mosselen
garnalen
gerooktevisprodukten
overige leveranciers
koopzelf opvisafslag
kooptviacommissionair

44

% verdeling
inkoopbedrag
naarsoort
leveranciers

95

65

26
5
19
30
13
15
2

9
1
3
5
5
11
1
100%

Naastdeinkoopbijgroothandel zijnookeigenaankoopopvisafslagenenleveringvanharingrederijenvanbelang.
Hetaankooppatroonvanvisenvisproduktenverschiltiets
perregio.Inregionoord,oostenzuidspeeltdeniet-gespecialiseerdegroothandeleengrotereroldaninhetwesten.Inhet
westenkooptdeambulantehandelaar gemiddeld55procentvanzijn
inkoop (inguldens)bijdezebedrijven,terwijldatInderest
vanNederland opcirca75procent ligt.Ditwordtmedeveroorzaaktdoordeinkoopvanvisopvisafslagendoorhandelarengevestigd inhetwestenvanhet land.Endanvooraldehandelaren
gevestigd indeomgevingvanaanvoerhavensvanvisafslagen.
Overhetalgemeenbestaat tussenambulantehandelaar enzijn
leverancier eenmeerjarige zakelijkeband.Zobestaatmet55procentvandeleveranciersderelatiealmeerdanvijf jaar,met30
procentêéntotvijf jaarenmet slechts15procentkorterdan
éénjaar.

7.4 Viswinkels
Deinkoopvanvisenvisproduktenkomtingrotelijnenovereenmetdewijzenvaninkoopzoalsdatbijambulantehandelaren
hiervoorisbeschreven.Eénvandebelangrijksteverschillen tussendedetaillistenmetwinkelenambulantehandelarenisdatdegenenmeteenwinkelmetgemiddeld eengroteraantalcategorieën
enbedrijvenzakendoen.Hierbijkaneenrolspelendateenwinkeliermeerurenperweek bereikbaar is,gemiddeldmeervisinkooptenveealeenbrederendieperassortimentvoert.
Devisdetaillistmeteenwinkelkooptbijgemiddeld2,5leveranciers-categorie visin.Hierbijzijnverschillendegroothandelbedrijven betrokken.Vandezevijf zijnergemiddeld ruimdrie
niet-gespeciallseerdegroothandelarenenruimééngespecialiseerdegroothandelaar diegespecialiseerd isinharing,mosselen,
garnalenofgerookteproduktenenminderdanéénoverigeleverancier.Bijnaelkewinkelierdoetzakenmetleveranciers dieeen
grootassortiment leveren (niet-gespecialiseerdegroothandelaar).
DaarnaastzijnereenaantaldiealswinkelieropvisafslagenInkopen,hetzijzelfhetzijviaeencommissionair.Gemiddeld doet
eenkwartvandewinkeliers zakenmet eengarnalenhandelaar,een
derdemeteenharingrederijeneenvijfdemeteengespecialiseerdeleverancier ingerooktevisprodukten.Debeleveringvanproduktendoorgespecialiseerde leveranciers ismaarbeperkt.
Degemiddeldeafstand tussenvestigingsplaatsvandeafzonderlijke leveranciers endevisdetaillistmetwinkelligtop50
kilometer.Naarregionaleverdelingvandewinkelierslevertdit
hetvolgendebeeldop:
Noord
98km
Oost
78km
West
30km
Zuid
97km
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Invergelijkingmet deambulante handelarenwoontdewinkeliergemiddeld ietsverdervanzijnleverancier af.Veelleveranciersvanvisenvisproduktenwoneninhetwesten,veelalinde
omgevingvanbelangrijkevisafslagen.Datheeftalsgevolgdat
winkeliers inhetwestendichterbijhunleverancierswonen.
Debelangrijkst leveranciervanvisenvisprodukten isde
niet-gespecialiseerdegroothandelaar.Gemiddeld kooptdewinkelier58procentvanzijn inkoopbijdezecategorieleveranciers.
Het beeldvandeinkoopnaarleverancierscategorie vandedetaillistmetwinkelzieteralsvolgtuit.

Tabel7.2 Bedrijvenmetviswinkelenhuninkoopbestedingen naar
soort leverancierscategorie

niet-gespecialiseerde
groothandelaren
gespec.groothandelaar in
haring
mosselen
garnalen
rokerij
overige leveranciers
koopzelfopvisafslag
kooptviacommissionair

% bedrijven
dat inkoopt
bij

%verdeling
inkoopbedrag
naarsoort
leverancier

91

59

37
12
25
21
37

9
1
2
3
6

14
11

9
12
100%

Hetaankooppatroonvanvisenvisproduktenverschiltenigszinsperregio.Inregionoord,oost enzuid speeltdeniet-gespecialiseerde groothandelaar eenbelangrijkere roldaninhet
westen. Inhetwestenwordt relatiefminder ingekocht bijniet
gespecialiseerde groothandelaren enmeer bijgespecialiseerde
leveranciers.Inhetwesten ligtdeaankoopbijniet-gespecialiseerdegroothandelaren opgemiddeld 52procent vanhet inkoopbedragvandewinkelier, inderestvanNederland opgemiddeld 70
procent.Ditwordtmetnameveroorzaakt doorhet zelf inkopenop
visafslagen (10procent)enviacommissionairs (19procent).Ook
winkeliers inhetoostenvanhet landkopeneendeelvanhunvis
inopvisafslagen (13procent).Verdervalt hetopwinkeliersin
het zuidenrelatiefveelzakendoenmet gespecialiseerde leveranciers inmosselen (ca.60procent vandetaillistenmeteen
winkel).
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Devisdetaillistenhebbenoverhetalgemeenlangdurigerzakelijkebandenmet leveranciersdandeambulantehandelaren.Van
deleverancierswaarmeedewinkelierzakendeed,kochthijbij70
procentvanhenreedsvijf jaarenlangerin,bij20procent tussenéénenvijf jaarenbijslechts10procentkorterdanéén
jaar.
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8. Produkt, distributie, promotie en prijs staan
centraal in bedrijfsbeleid

8.1 Inleiding
Indithoofdstukoverdevisdetailhandel zullendebelangrijksteaspectenvanhet onderzoeknogeensopeenrijwordengezet.Aandehand vaneenviertalvoordevisdetaillistbelangrijkeelementenwordt heteenenander toegelicht.Deze elementen
zijnhetprodukt,dedistributie,depromotie endeprijs.Elke
detaillist past dezereeds bewust ofonbewust toe.Er isdus
niets nieuwsonderdezon.Deelementenzijnieder afzonderlijk
danwelincombinatiemet elkaar tegebruikenbijdeuitvoering
vanhet bedrijfsbeleid.Dit beleid beoogt vooreenvisdetaillist
nietsandersdanhetaanbodvangoederen (visassortiment)en
diensten (service,adviezen)zogoedmogelijk telatenaansluiten
bijdewensenenbehoeftenvandeconsument.

8.2 Produkt
Wat eenbedrijf terverkoopaanbiedt,wordt vaak "hetprodukt"vandeonderneming genoemd.Eenbedrijfkanzowelgoederen
alsdienstenverkopen.Bijeenvisdetaillist komenbeidevoor:
hijverkooptvisenverleent service.Eenprodukt leent zichbetervoorverkoopnaarmatehetmeer inbehoefte vandeconsument
kanvoorzien.Debelangrijkstekenmerkenvanhet produktviszijn
depresentatievorm (helevis,filet,graatarm),deversheid,de
samenstelling vanhetassortiment (hetaantalproduktgroepenen
hierbinnenhetaantal artikelen),deservicediededetaillist
eraantoevoegt (adviezen)endeverpakkingwaarindeconsument
vandegekochtevismeeneemt.Debehoefte vandeconsument ispas
echt bevredigd alshijdevismet smaakheeftkunnen verorberen.
Eengoedeherinnering aandevisvergroot dekansopkoopherhaling.Het isde taakvandevisdetaillist omhet produkt vismet
behulpvanzijnmarktinstrumentendistributie,reclame (promotie)
enprijsbeleid indehandenvandeverbruiker (consument,grootverbruiker)tekrijgen.Dit gaat beternaarmate het produkt (vis
enservice)beteraangepast isaandebehoeftenvandeconsument.
Het assortiment vandevisdetaillist bestaat doorgaanszowel
uitartikelendieveelenregelmatig gevraagdwordenalsuitniet
alledaagseartikelen.Deveelgevraagde produktenbijeenvisdetaillist zijnharing (gemiddeld bijalledetaillisten eenkwart
vandeomzet),versevis (23procent)engebakkenvis (25procent).Hieruit blijkt dateenaantalproduktgroepen binnenhet
assortiment deomzet vandevisdetailhandel vooreengrootdeel
bepalen.Devisdetaillist besteedt aandeze produktgroepenveelal
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demeesteaandachtomdatzijdebasisvormenvanzijnomzet.Het
zijninfeitedekostwinnersvanzijnzaak.Naastdezehoofdproduktgroepenvoerendedetaillistenveelalooknogeenaantal
specialiteitenzoalsgerooktevis(gemiddeld perbedrijfacht
procentvandeomzet),garnalen (vijfprocent)alsmedeschaal-en
schelpdieren (vier procent).Vooreenvisspecialist dragenook
deze specialiteiten flinkbijaanzijnomzet.Hetassortiment
wordtveelalsluitendgemaaktmetproduktgroepen zoalsvisconserven,diepvriesvis,visschotels,bijproduktenensnacks.Intotaal
beslaandeze laatsteproduktgroepenzo'n10procentvandeomzet.
Afhankelijk vanhetverkooppunt kunnenvissnacksbijsommige
vishandelareneenbelangrijkdeelvandeomzetuitmaken.Verkoopbevorderendeactiviteiten (reclame,recepten,voorlichting en
dergelijke)insamenhangmeteengeleidelijkeuitbreidingvanhet
assortimentkanvisinhetalgemeenoplangeretermijneenbeter
imagobijdeconsumentbezorgen.
Detaillistendienaargroeieneenzogrootmogelijkewinst
strevenzullennieuweenverbeterdeproduktennietinhunassortimentkunnenmissen.Vooraldedetaillistenmeteenhogeomzet
aanvisblijkenregelmatignieuweartikelenuitteproberenente
introduceren.Indeperiode1980totenmet1982warenhetvooral
dewinkeliers (ruimdehelft)dieregelmatighunassortimentvernieuwden.Indieperiodekwamdatbijdeambulantehandelaarmindervoor (ruimeenderde).Datkandeelsveroorzaaktwordendoor
hetminderuitgebreideVisassortimentvandeambulantehandel.De
talrijkeontwikkelingenvandelaatste tijd opsnackgebied zullen
deambulantehandelinhetbijzonderaanspreken.Vooreenaantal
onderhenvormensnacksdespecialiteitenvanhetverkooppunt.

8.3 Distributie
Uithetonderzoek blijkt,datdesitueringvaneenviswinkel
vangrootbelang isvoordevisdetailhandelsomzet.Eenwinkelgevestigd inhetstadscentrum,eenwinkelcentrumofeenwinkelstraatheeftgemiddeld eenveelhogereomzetdaneenviswinkel
gelegenbuitendezelokaties.Gemiddeld genomenzettendeviswinkeliersmetmeerdereanderewinkelsinhunomgevingop jaarbasis
f 160.000,-meeraanvisomdanwinkelsdiebuitendezelokaties
zijngelegen.Deverdeling leverthet intabel3.2 geschetste
beeldop.
Eengebiedmetmeerderewinkels trektoverhetalgemeenmeer
consumentennaarzichtoe.Hierdoorwordtdekansdateenconsumentuwzaakbinnenloopt groter.Eenkwartvandeviswinkels
heeft inditopzichteenmindergoedelokatie.Eengrootdeelvan
deomzetdervingindezewinkelskanwaarschijnlijkwordentoegeschrevenaandezelokatiekeuze.Dooreenextrainspanningteleverenmetdeanderemarktelementen:produkt (assortiment),promotieenprijskandevisdetaillist deelszijnmindergoedelokatie
compenseren.
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Eenvandebelangrijkste beslissingendieeenvisdetaillist
neemt,isdekeuzevaneenjuistevestigingsplaats.Eeneenmaal
gedanekeuzeismeestalzonder financieeloffernietgemakkelijk
teherzien.Metnamevooreendetaillistmeteenwinkelishet
kiezenvandejuistelokatievangroot belang.Zijn investerigen
zijnvoorhetovergrotedeellokatie-gebonden.Vooreenambulante
handelaarligtditenigszinsanders.Zijninvesteringen inhet
verkooppunt zijnopmeerdere standplaatsen inzetbaar.Dekeuze
dieeendetaillistmaakt,heeftgevolgenvoorzijnomzet-en
exploitatiemogelijkheden gedurende eengrootaantal jaren.De
keuzevaneenverkooppunt,hetzijdoorovernamehetzijdooreen
nieuwverkooppunt opterichtenmoetoverwogengemaaktworden.
Ditishetstartpuntvanwaaruitdeondernemer zijnactiviteiten
begint.Eenmaalgevestigd kunnendeanderemarktelementenzoals
produkt,promotieenprijsverderwordenuitgewerktenmedewordengeëntopdeomgevingvanhetdistributiepunt.Hetgezegde
"eengoed beginishethalvewerk"iszeerzekerhieropzijn
plaats.
Belangrijkefactorenbijdekeuzevaneenlokatiezijnde
groteendekwaliteitvanhetverzorgingsgebied, inventarisatie
vandeconcurrentie (ophetgebiedvanhetgevoerdeassortiment,
degehanteerdewinkelformule,deprijsstelling e t c ) , beoordeling
verkoopplaats (m2verkoopruimte endekosten)bereikbaarheid,
parkeerruimte ennevenbewinkeling.Omookeenindruk tekrijgen
vandelokatie indetoekomst ishetvangrootbelang informatie
intewinnenbijdegemeente.Belangrijkegegevensdiehierverzameldkunnenwordenzijninwoneraantallen enleeftijdsopbouw,
woningbouwplannen,uitbreidingwinkelstand,bestemmingsplannen en
verkeerscirculatieplannen.Bijeenlokatie innieuwbouwwijken
moet rekeninggehoudenwordenmetdeopbouwvandewijk (koop-,
huur-ofvrijesectorwoningen)omdaarmee tekunnenbepalenwat
voorsoortconsumenten zijnteverwachten.Verder speeltdefaseringvandenieuwbouweenrolbijhetinschattenvandeaanloopverliezen.Ditiszekerindehuidigetijdvanbelangwaarook
nogrekeninggehoudenmoetwordenmetmogelijke stagneringvan
woningbouwprogramma's.

8.4 Promotie
Hetdoelvanpromotie ismetspecifieke verkoopstimulansen
devisconsumptie (omzet)zoveelmogelijk telatenstijgen.Dat
kanoptweemanieren.Door zoveelmogelijkNederlandersaante
zettentothetetenvanvisendiegenendieditalregelmatig
doen,vakervistelateneten.De promotie-activiteiten kunnen
gerichtwordenopvisinhetalgemeen (zinvolals paraplu-reclame
omzoveelmogelijk consumentenvoorvisteinteresseren)ofopde
individueleproduktgroepen.Vooreengoedepromotiecampagnedient
ineersteinstantievisalsalgemeenobjectgepromoot teworden.
GrotegroepenNederlanders denkennog teweinigaanviseten.
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Daarnakanalsdeconsumentwatmeervismindedisaandeindividueleproduktgroepenmeeraandachtbesteedworden.
Somsdoenzichmogelijkhedenvoorombepaalde festiviteiten
rondvisenvisvangst commercieeluittebuiten.Zo'nvoorbeeld
isVlaggetjesdag.Hetuitvarenvanonzevlootenhetbinnenbrengenvandeeersteharing isvooreengrootpubliekeenbekendgebeuren.HetNationaalVisbureaupaktdezehistorische gelegenheid
aanomvisinhetalgemeenendeHollandseNieuweinhetbijzondertepromoten.Metgeorganiseerde public-relations envoorlichtingbeoogt zijdeharingverkoopopnieuweenimpulstegeven.De
haringcampagne trachtzoveelmogelijkconsumentennaareenverkooppunt telokken.Hetisdandetaakvandevisdetaillistom
deze stroomingang tehoudenennietalleenvoorharingverkoop.
Debelangrijkstemiddelenomvis tepromoten zijnpersoonlijkeverkoop,reclameenpublicrelations.Metgerichtesteun
vanuitdegroothandel (merchandising)kandevisdetaillistgeholpenwordenbijzijnpromotieactiviteiten.Bijmerchandisingkan
gedachtwordenaanbrochures,verkoopstandaards enspecialeacties.Aldezepromotie-elementen levereneenbijdrage inhetcommunicatieproces tussendeconsument enhetprodukt.Dedetaillist
staatindirectcontactmetdeconsument.Persoonlijkeverkoopis
daarvaneenvanzijnsterkstepromotiemogelijkheden.Hetbelangrijkstekenmerkvanpersoonlijkeverkoopiseendirectcontact
metdeconsument.Hierdoorkandevisdetaillist zichaanpassen
aandeindividuelewensenvandeconsument.Inhetgesprekmet
dieconsumentkanbeterafgetastwordenwatdespecifiekewensen
zijnenkandevisdetaillist eenadviesgeven.Doorditdirecte
contactkrijgtdedetaillistzoveelinformatieomzonodigzijn
assortimentbeteraftestemmenopdebehoeftevanzijnkoperspubliek.Naastanderepromotieelementen ispersoonlijkeverkoop
dooreengenomenhetmeesteffectief,maaralsdaarextratijd
voorvrijgemaaktmoetwordenkanhetergduurzijn.
Aandachtvoordeconsumentvraagt tijdengeduld.Alleanderemogelijkhedenvoorpromotiezijngebaseerd opindirectecontactenenzijndaardoorniet-persoonlijkminderflexibel,kennen
alleeneenrichtingsverkeer enhebbenvooraleenbreedtewerking
(bereikeneengroterpubliek).Dezemogelijkheden zijndaardoor
goedkoper.
Indevisdetailhandel ishetdirectecontactmetdeconsumenthetbelangrijkste promotie-element dathetmeestwordt toegepastbijhetopbouwenvaneenvasteklantenkring.Uithetonderzoekblijktdatdeanderepromotiemogelijkhedennietdooralle
visdetaillistenwordengebruikt.Vandeambulantehandelaren
heeft slechtsca.60procent eenreclamebudget enbijwinkeliers
ligtdatwathoger,namelijk op85procent.Opjaarbasisbetekent
diteengezamenlijkeuitgavevanietsminderdandriemiljoen
gulden.Gemiddeld komtditneeropvijf àzesguldenperduizend
guldenvisomzet.demeestegeldenwordenbesteedaanadvertenties
inlokalebladen,clubbladenenwinkelierskranten.Daarnaastwor-
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densomstegenbetaling receptenenfoldersaandeconsumentter
beschikking gesteld.Deindrukbestaatdatopditgebiednogwel
wat teverbeterenvalt.Ditgeldtzowelvandebedrijfsreclame
alsvoorcollectievereclame.
Veelvandecollectieve promotieactiviteiten staannoginde
kinderschoenen.HetbeginteroptelijkendathetNationaalVisbureaunuechtvandegrondkomt.Deactiviteitenvanditbureau
moetenechternoggoedopgangkomen.Omeengoed promotiebeleid
vandegrond tetillenisnietalleentijdmaarvooralookeen
goedmarketingplanvooreneenpositieve inzetvandevisdetaillistnodig.Goedsamenspel tussendevisdetaillist enhetNationaalVisbureau iseenvoorwaardevoorhetwelslagenvandepromotie-activiteiten.VoorhetgoedkunnenfunctionerenvanhetVisbureauiseenbelangrijke rolweggelegd voordevisdetaillistdie
despilistussendeconsument enhetproduktvis.Hijstaathet
dichtstbijdeconsument.Omgekeerd ishet rendabeldepersoonlijkeverkoopteondersteunenmetactiesvanhetNationaalVisbureau.
Eenintensievervispromotiebeleiddataansluitingzoektbij
algemeneontwikkelingen invoedingsgewoonten (gezondheids-trend,
vers-trend,gemaksaspect)zalveelalpasnalangeduurduidelijk
vruchtenafwerpen.Hetisaantebevelenommethulpvanmarktonderzoekheteffectvandepromotie-inspanning regelmatig teevalueren.Zonodigkandandepromotiecampagne bijgestuurdworden.

8.5 Prijs
Devaststelling vandeverkoopprijsgebeurt opverschillende
manieren.Zomaaktdevisdetaillist onderanderegebruikvaneen
inkoopprijs plusopslag,vaneenvasteprijsen/of eenprijsdie
gelijk isaandievanzijnconcurrenten.Deprijsvaneenprodukt
heeftinfeiteeendubbelrol.Teneerstemoetdeprijsvooreen
evenwicht zorgentussenkostenenopbrengstenbinnendeonderneming.Ententweedespeeltdeprijseenrolinhetkadervanhet
commercieelbeleidvandeonderneming,ditwilzeggenindebenaderingvandeklantenkring.
Devisdetaillisten leggenweleenseensterkaccentopde
prijsconcurrentie.Eenvisspecialistmeteenkwaliteitsprodukt
behoort zoveelmogelijk eeneigenprijsbeleid tevoeren.Het
prijsbeleid maakt onderdeeluitvanzijnmarketingbeleid.Deverkoopprijs behoortmetdeandereafzetvariabelenhetgeleverde
produkt,dedistributie (isverkooppunt)endepromotie inlogischesamenhang tewordenvastgesteld.Erbestaandusbelangrijke
dwarsverbanden tussendezemarktinstrumenten.Bijvoorbeeld de
produkt-prijsrelatie.Eenhogeprijskaneenkwalitatiefgoed
produkt eengunstig imagoverschaffenenomgekeerd kaneenlage
prijseenkwalitatief goedprodukteenongunstig imagogeven.Het
produktwordtdanopgrondvande (te)lageprijsgewantrouwd.In
gevalvan tijdelijkeaanbiedingen (promotie-prijsrelatie)neemtde
prijsderolvandepromotie (reclame)tendeleover.
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Prijsbeslissingen tredenvooralopbijintroductievaneen
nieuwprodukt,bijkostenveranderingen,alsdevraag (consument)
ofdemededinging (concurrentie)zichwijzigenindemarktenin
gevalvantijdelijkeafwijkingenvanhetvaste prijsbeleid
(prijsaanbiedingen).
Deprijsisvandeviermarketing-elementenhetmeestflexibeleelement.Hetprijskaartje isuitersteenvoudig ensnelte
wijzigen.Aandeanderekant staandeniet-prijsfactorenvande
marketing inhogeraanzien.Eenkwaliteitsprodukt,eengoedverkooppunt eneengoed reclamebeleidzijndemeestgeëigendemiddelentothetdoel:eengoedereputatiebijdeconsument tebereiken.Datkandegrondslagvormenvoorhetbinnenzekeregrenzen
voerenvaneeneigen prijsbeleid.

Tabel8.1 Produktgroepennaarwijzevanprijsvaststelling bij
bedrijvenmetviswinkelenbijambulantehandelaren
Produktgroepen

Viswinkels
Totalevisomzet
w.v.naarwijze
prijsbepaling
- vasteprijs
- inkoopprijs plus
- prijsconcurrent
- prijsafgeleidvan
oudeverkoopen
nieuwe inkoopprijs
- overige
Ambulantehandel
Totalevisomzet
w.v.naarwijze
prijsbepaling
-vasteprijs
- inkoopprijs plus
- prijsconcurrent
- prijsafgeleid van
oudeverkoopen
nieuwe inkoopprijs
- overige

Haring Verse Geb.

vis

vis

Ger. Gep. Ongep. Visvis garn. garn. snacks

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

66
23
5

10
62
10

55
35
3

54
33
6

43
47
2

14
63
4

83
14
-

4
2

17
1

6
1

7
-

8
-

13
6

3
-

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

50
10
28

10
31
38

60
20
13

58
16
11

49
23
10

9
27
27

83
2
1

5
7

16
5

1
6

9
6

11
7

12
25

_
14

Uithetonderzoek blijktdatervoordediverseproduktgroepenvanhetvisassortimentverschillende systemenvanprijsvaststellingwordengebruikt.Ook tussendeverschillendedetaillis-
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tenzijndiversesystemeningebruik.Naasthetgebruikvaneen
eigensysteemvanprijsvaststelling wordt deprijsdiecollegadetaillisten indeomgevingvanhetverkooppunt hanterensterkin
degatengehouden.Overhetalgemeenbeperkteenvisdetaillist
meteenwinkelzichbijdeprijsvaststellinginhoofdzaak toteen
vasteprijs,welkevoorlangereperiodenietwordtbeïnvloed door
dehoogtevandeinkoopkosten ofpasthijeeninkoopprijs plus
toe.Deze plusstaatvooreenvergoeding vanarbeid,diverseonkostenenwinst.Deopslagmethodekanzijneenvastbedragofeen
vast percentage.Deambulantehandelarenmakeneveneensbijhet
vaststellenvanhunverkoopprijs gebruikvandehiervoorgenoemde
systemen.Invergelijkingmetdewinkeliersmakendeambulante
handelarenietsmeergebruikvanprijzendieafgestemd zijnop
dievanhunconcurrenten.Hetbeeldvandegebruikteprijssystemenvoordediverseproduktgroepen isintabel8.1 weergegeven.
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9. Conclusies
Eenaantalvisdetaillisten probeert zozorgvuldigmogelijk
eenverkooppunt tekiezen.Ditgeldt zowelvoordeambulantehandelaaralsvoordedetaillistmeteenwinkel.Eeneenmaalgemaakt
keuzeheeftvoordedetaillist financiëleconsequenties.Enerzijdsomdateenklantenbestand opbouwentijdeninspanningvergt
enanderzijdsomdatvoordeinrichtingvanzo'nverkooppuntgeïnvesteerdmoetworden.Uithetonderzoekblijktdathetverkooppuntbijeenkwartvandewinkeliersnietindedirecteomgeving
ligtvananderewinkels,gemiddeldbehalendezedetaillisteneen
forslagerevisomzet.Eenactief promotiebeleid enaandachtaan
devraagofhetvisassortimentnogvoldoetkandeomzetvanhun
verkooppuntverhogen.Mochtditgeensoelaasbiedendankanveranderingvanverkooppunt overwogenworden.
Zorgvooreengedegenengoed promotiebeleid.Devisconsumptieinonslandblijftachterbijdevisconsumptie indeonsomringende landen.Zoweldeindividuelevisdetaillist alsdevisserijbranchealsgeheelzoudenhiermeeraandacht aankunnenbesteden.Eengezamenlijke inspanningzaldekostenperdeelnemer
drukken.
Devisdetaillist iseenleveranciervaneenhoogwaardigkwaliteitsproduktmeteendaaropafgestemd prijsniveau.Prijsconcurrentiehoeftnietaltijd nummerééntestaanbijdevisdetaillist.Opwarenmarktenwaardeconsumentengulden eendaalderwaard
iskanprijsconcurrentie eenbelangrijkmarktinstrumentzijn.
Voordeoverigeverkooppunten spelendeanderemarktinstrumenten
eenbelangrijke rol.Omeengoedverkooppunt optebouwenmeteen
behoorlijkevasteklantenkringmoetenpromotie,visassortiment
(produkt)envestigingsplaats (distributie)goedopelkaarafgestemdzijn.
Deopleiding dieeenvisdetaillist heeftgenotenisveelal
toteenminimum beperkt.De toegespitstevakopleiding richtzich
bijnauitsluitend opdeverwerkingvanvis.Hetgezichtspuntdat
eenvisdetaillist alleeneenvisverwerker is,isnietmeervan
deze tijd.Dedetaillist heeftalszelfstandig ondernemermet
talrijkezaken temaken.Omeengoedlopendverkooppunt opte
bouwenenterunnenisookenige (commerciële)scholingnoodzakelijk.Terreinendienaastdevisverwerking deaandachtvragen
zijnonderanderedebepalingvanvestigingsplaats,depromotie/reclame,deassortimentssamenstelling, dewinkelinrichting,de
winkelformule,kostprijsberekeningen encalculaties,enoverheidsregelingen. Investeren inkennisisinvesterenindetoekomst.
Omdebelangenvandevisdetailhandel goed tekunnenbehartigenbijoverheid eninhetbedrijfsleven (onderandereProduktschapvoorVisenVisprodukten enNationaalVisbureau)iseen
goedgeorganiseerdevisdetailhandelsorganisatie noodzakelijk.Als
visdetaillistmoet jegezamenlijk jestemkunnenlatenhoren.
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Bijlagen
Bijlage 1

De kenmerken van viswinkels en van de bedrijven van ambulante handelaren
Viswinkels. alof niet
met ambulante handel
bedrijven

visomzet

Ambulante handel

bedrijven

xf 1000.000
Totaal
- regio
- Noord
- Oost
- West
- Zuid

visomzet

xf 1000.000

856
Z
10
17
66
13

325
Z
7
16
64
13

874
X
12
13
64
11

208
Z
11
11
63
16

- leeftijd bedrijfshoofd
- jonger dan 30 jaar
- 30 -39 jaar
- 40- 49 jaar
- 50- 64 jaar
- 65 jaar en ouder

X
2
25
28
35
10

X
12
36
26
23
3

X
14
33
29
21
3

Z
12
34
32
20
2

- vorig beroep detaillist
- altijd vlsdetaillist geweest
- visser
- visgroothandelaar
- werknemer vishandel
- overige beroepen

X
32
12
2
20
34

X
33
8
3
26
30

Z
33
9
1
13
44

Z
38
9
1
11
41

- vishandel overgenomen van
- familie
- derden
- zelf opgericht

Z
38
31
31

Z
42
36
22

Z
37
10
53

Z
48
6
46

- hoelang heeft u de vishandel
- minder dan 5 jaar
- 5- 9 jaar
- 10- 14 jaar
- 15- 19 jaar
- 20jaar en meer

Z
30
24
15
13
18

Z
27
20
21
14
18

Z
31
24
13
7
25

Z
25
26
10
8
31

- activiteiten naast de visdetailh.
- geen
- visser
- visgroothandel
- niet-visdetailhandel
- horeca
- elders in loondienst
- overige activiteiten

Z
77
4
8
4
3
2
4

Z
80
0
10
6
1
2
0

Z
80
1
5
1
6
4
1

Z
87
0
7
0
3
1
1

- dagopleiding (hoogste niveau)
- g e e n opleiding na basisschool
- lagere visserijschool
- overig lager beroepsonderwijs
- middelbaar beroepsonderwijs
- algemeen vormend onderwijs
(MAVO, HAVO, Atheneum)
- overig onderwijs

X
42
6
20
9

Z
36
3
22
10

Z
53
7
18
7

Z
53
6
14
9

22
0

28
1

14
1

15
3
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Bijlage 1 (le vervolg)
Viswinkels al of niet
met ambulan itehandel
bedrijven

visomzet

Ambulante handel

bedrijven

xf 1000.000

visomzet

xf 1000.000

856
Z
14
72
34
7

325
Z
18
75
41
6

874
Z
10
72
39
10

208
Z
13
74
43
12

- vers Visassortiment
- geen
- 1- 9 artikelen
- 10- 19 artikelen
- 20- 29 artikelen

Z
5
12
48
34

Z
2
6
44
48

Z
28
30
25
16

Z
21
18
29
31

- gebakken Visassortiment
- geen
- 1- 9 artikelen
- 10- 19 artikelen
- 20- 29 artikelen

X
9
64
25
1

Z
5
60
34
1

Z
18
72
10

Z
18
67
15
-

- gerookte Visassortiment
- geen
- 1- 4 artikelen
- 5- 9 artikelen
- 10- 15 artikelen

X
3
28
60
9

Z
1
18
70
11

Z
8
47
42
11

Z
8
29
58
5

- haringassortiment
- geen
- 1artikel
- 2artikelen
- 3 artikelen
- 4 artikelen

Z
5
3
3
16
73

Z
1
2
1
14
81

Z
3
14
13
23
48

Z
2
9
10
26
53

- garnalenassortiment
- geen
- 1artikel
- 2 artikelen
- 3 artikelen
- 4 artikelen

Z
5
5
13
19
58

Z
1
2
7
20
70

Z
16
24
20
14
26

Z
6
18
19
15
42

- schaal-en schelpdieren
- geen
- 1artikel
- 2 artikelen
- 3 artikelen
- 4 artikelen

Z
10
37
21
18
13

Z
4
26
21
23
26

Z
26
54
10
6
3

X
13
52
15
12
8

Totaal
- aanvullende cursussen
- geen gevolgd
- voor visdetailhandel - Stlvavi
- overig
- overige cursussen
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Bijlage 1 (2e vervolg)
Viswinkels al of niet
met ambulante handel
bedrijven

visomzet

Ambulante handel

bedrijven

xf 1000.000
856

Totaal
- assortiment vlsconserven
- geen
- 1 - 1 4 artikelen
- 15en meer artikelen

%
10
32
58

visomzet

xf 1000.000

325
Z
3
25
72

874

208

%

%

38
56
6

37
58
5

Z
55
41
3

51
40
9

- assortiment diepvries
- geen
- 1 - 1 4 artikelen
- 15en meer artikelen

%

%

19
37
44

11
38
51

- levering van visschotels
- geen
- ja

%

%

%

%

32
68

23
77

64
36

56
44

- assortiment snacks
- geen
1 - 4 artikelen
- 5 - 9 artikelen
- 10enmeer artikelen

%

%

%

%

60
22
16
1

54
23
21
2

53
33
13
1

47
35
16
3

- assortiment bijprodukten
- geen
- 1- 9 artikelen
- 10- 19 artikelen
- 20en meer artikelen

%

%

%

%

27
45
19
9

21
42
24
13

70
30

61
39

-

-

%

%

44
17
17
9
12

36
18
17
13
16

77
10
7
4
3

%

Z
31
15
8
8
8

%

%

51
28
8
9
5

41
36
13
6
3

Z
54
17
23
29

- levering grootverbruik als % omzet
- geen
- 1- 4%
- 5- 9%
- 10- 19%
- 20%en meer
- voordelige aanbiedingen
- geen
- lx per week
- lx per 14 dagen
- lx per maand
- minder dan lx per maand
- wijze van reclame maken
- geen
- advertenties
- folders huis aan huis
- folder/recept in winkel
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Z

36
40
10
6
9

%

%

%

8
70
10
58

11
72
8
66

42
19
18
43

%

Z
65
12
13
6
3

Bijlage 1 (3e vervolg)
Viswinkels al ofniet
met ambulante handel
bedrijven

visomzet

Ambulante handel
bedrijven

xf 1000.000
Totaal
- visopmaak In etalage/toonbank
(in-enuitruimuren)
- geen
1- 4uurperweek
- 5- 9uurperweek
- 10-14uurperweek
- 15enmeeruurperweek

visomzet

xf 1000.000

856

325

874

208

X
11
9
28
28
24

X
5
5
24
34
32

X
58
8
18
10
6

X
52
7
20
11
10

59

Bijlage 1 (4e vervolg)
Viswinkels al

of niet

Ambulante handel

met ambulante handel
bedrijven
- leverancierscategorieën
- niet-gespec. groothandel
- gespecialiseerde grooth. in:
- haring
- mosselen
- garnalen
- rokerij
- overige leveranciers
- detaillist koopt zelf op
visafslag
- koopt via commissionair

Z

lev«irancier

afstand tussen detaillist en
leverancier
- onbekend
- gevestigd in dezelfde
plaats
- minder dan 30km
- 30- 59km
- 60- 89km
- 90- 149km
- 150km en meer

60

Gem. aantal
leveranciers

Z

Gem. aantal
leve ranciers

91

3,4

95

2,5

37
12
25
21
37

1,1
0,9
1,3
1,3
1,1

26
5
19
30
13

1,1
1,0
1,0
1,1
1,1

14
11

1,0
2,0

15
2

1,0
1,7

Gemiddeld aantal leveranciers
per detaillist
hoelang leverde een
reeds vis
- minder dan 1 jaar
- 1- 5 jaar
- 5jaar en meer

bedrijven

5,0

%
19
41
81
Z

15
36
61
59
37
30
16

%ven het
inkoopbedrag

5
22
73
%van het
inkoopbedrag

10
11
34
23
9
10
5

3,6

%
17
38
68
X

11
51
36
33
19
32
12

Zvan het
inkoopbedrag

7
24
69
Zvan het
inkoopbedrag

6
35
13
16
9
15
7
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Bijlage 3 Overzicht artikelen geplaatst inVisserijnieuws en Vismagazine

De visdetailllst onder de loupe
Visserijnieuws, 14september 1984, p.7
Visverkooppunten en personeelsbezetting
Visserijnieuws, 16november 1984, p.11
Inrichting van het visverkooppunt
Visserijnieuws, 21december 1984, p.42
Breedte- en diepte-assortiment
Vismagazine, januari 1985, p.20
Reclame sluitpost visdetailllst?
Vismagazine, februari 1985, p.21
De visdetailllst en zijn leveranciers
Vismagazine, maart 1985, p.40
Produkt, distributie, promotie en prijs staan centraal in bedrijfsbeleid
Vismagazine, mei 1985, p.51
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