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Skretting’s Global
Development project
Door: Tanja van Dongen

Beste lezers, mijn naam is Tanja van Dongen en ik ga jullie in dit artikel iets vertellen
over mijn (nog relatief korte) loopbaan in de aquacultuur sector en mijn huidige functie
bij Skretting. Je zou kunnen zeggen dat mijn aquacultuur carrière op 10 jarige leeftijd
pril is begonnen toen ik een aquarium met goudvissen won met een kleurwedstrijd in
onze lokale dierenwinkel. Zonder enige viskennis heb ik in de eerste jaren menig goudvis
versleten. Na een aantal jaar was ik de goudvissen wel zat en besloot ik dat ik een tropisch aquarium wilde. Mijn ouders vonden dit prima, mits ik mij in zou lezen en met een
goed plan zou komen wat betreft de vissen en planten die ik wilde. Zo geschiedde, en
voor mijn 13e verjaardag kreeg ik een 54L aquarium. Mijn ambities op aquarium gebied
bleken echter vele malen groter dan wat mijn kleine aquarium aan kon. Ik kwam al snel
tot de conclusie dat een (behoorlijk veel) groter aquarium nodig was. Mijn meegaande
ouders gaven aan dat dat wel mogelijk was maar dat ik een bijbaan zou moeten zoeken
om dit te bekostigen.

Foto 1: Mijn aquarium.

27 ❘ AQUACULTUUR
2018 - nr. 2

Echter resulteerde een dagelijkse Marktplaats zoektocht in een zeer snelle aankoop
van een groot tweedehands aquarium, voor
weinig. Ik werd de gelukkige eigenaresse
van een kleine 400 liter in onze woonkamer
(Foto 1). Mijn ouders vonden dat het goudvis fiasco zich niet kon gaan herhalen en
dat ik me bij de lokale aquariumvereniging
moest aansluiten. Als jongste lid (ooit) viel
ik wel erg op tussen de vele pensionado’s
maar ik heb het er erg naar mijn zin gehad
en veel geleerd.
Na de middelbare school ben ik de bachelor
‘Dier- en Veehouderij’ aan de HAS Hogeschool in Den Bosch gaan doen. Tijdens
deze studie ben ik in aanraking gekomen
met familiebedrijf ‘Sierviskwekerij Aquabeek’, te Handel. Bij Aquabeek heb ik stage
gelopen en ik ben er naast mijn studie altijd
blijven werken. Heerlijk om betaald te krijgen terwijl ik kon doen wat ik leuk vond:
het kweken van (sier)vis. In mijn derde jaar
aan de HAS ben ik in contact gekomen met
Fleuren&Nooijen. Een prachtig bedrijf dat
menig lezer van dit blad vast zal kennen. Zij
hebben een dochteronderneming genaamd
‘Jambo Fish’ in Kenia, waar ik 2 maanden
ben geweest voor mijn afstudeeronderzoek.
Gegrepen door de aquacultuur sector
besloot ik om de master ‘Aquaculture &
Marine Resource Management’ te gaan
doen aan Wageningen University & Research. Tijdens mijn studie heeft de focus
gelegen op voeding. Een kant die mij altijd
al interesseerde en waar naar mijn idee ook
altijd nieuwe ontwikkelingen zullen zijn. Ik
heb voor mijn thesis dan ook onderzoek
gedaan naar de vertering van essentiële
vetzuren in garnalen. Iets wat ik een ieder
van harte af kan raden. Het verzamelen
van 5g garnalenmest kostte me 8 weken. Ik
ben in 2016 afgestudeerd in Wageningen.
Na mijn studie ben ik begonnen bij een
steurkwekerij in Eindhoven, waar kaviaar
geproduceerd wordt (Foto 2). Nog voordat
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Foto 2. Acipenser gueldenstaedtii bij de steurkwekerij in Eindhoven

ik in Eindhoven begon, ben ik benaderd
door Skretting. Toendertijd heb ik ervoor
gekozen om eerst praktijkervaring op te
doen in een viskwekerij. Praktijkervaring is
naar mijn idee erg belangrijk in de aquacultuur sector, zeker als je tijdens je werk veel
in contact zal komen met viskwekers.
Het aanbod bij Skretting is blijven kriebelen en ik ben dan ook per september 2017
begonnen bij Skretting op de afdeling
Skretting Afrika. Een relatief klein maar
hecht team waar ik me snel thuis voelde.
Ik ben aangenomen als ‘Technical Specialist’, dit houdt in dat er veel contact is met
(Afrikaanse) klanten en dat ik in staat moet
kunnen zijn om passende adviezen te geven
wat betreft voeding, visgezondheid, farmmanagement en vele andere aspecten waar
viskwekers mee te maken hebben.
Per 1 februari 2018 neem ik daarnaast
ook deel aan een ‘Global Development
Program’. Dit programma zoekt recent

Foto 3: Pakhuis in Skretting voerfabriek in Stavanger

afgestudeerde professionals in de aquacultuur sector en leidt deze binnen Skretting
zelf op. Deze training is 1 jaar waarvan
de helft op Skretting’s Global Marketing
afdeling wordt gedaan en de andere helft
in Skretting’s eigen Aquaculture Research
Centre (ARC). Beide afdelingen bevinden
zich in Stavanger, Noorwegen (Foto 3).
Gedurende de periode van 1 jaar woon ik
daarom in het prachtige Noorwegen en
combineer dit met regelmatige bezoeken
aan Afrikaanse landen. Ik kan mijn opgedane kennis in Noorwegen dus gelijk in de
praktijk brengen.
De training legt de focus op het opdoen van
zoveel mogelijk kennis in een diversiteit aan
disciplines. Het varieert van de daadwerkelijke productie van visvoer, tot het on-

derzoek ernaar, de promotie en marketing
van onze producten en de verkoop ervan.
Hoewel in Afrika vooral warmwater soorten
als tilapia en meerval worden gekweekt,
ben ik hier in Noorwegen ook betrokken
bij projecten in de richting van forel en
zalm. Ook garnalen passeren regelmatig
de revue. Ik krijg hier een heel gevarieerde
interne opleiding en kan overal een kijkje in
de keuken nemen.
In februari 2018 heb ik samen met een team
van collega’s een prachtig evenement georganiseerd in Egypte: het ‘Tilapia Forum’
(Foto 4). We hebben hier geprobeerd zoveel
mogelijk experts op het gebied van tilapia
bijeen te brengen om onze bijna 100 aanwezige klanten zo goed mogelijk te kunnen
informeren op het gebied van de laatste
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Foto 4: Met Jurre Zaal op Skretting’s Tilapia Forum in Egypte.

tilapia ontwikkelingen. Dit was een prachtig evenement en gaf mij de kans om veel
van onze klanten in Afrika en omstreken te
leren kennen.
Ongeveer anderhalve maand na het Tilapia
Forum zat ik in het vliegtuig naar Ghana om
daar samen met het Skretting Africa team
een seminar te organiseren voor Ghanese
viskwekers (Foto’s 5, 6 en 7). Het is duidelijk dat Skretting het belangrijk vindt om
de ontwikkeling van haar werknemers te
stimuleren en niet bang is om jonge werknemers verantwoordelijkheid te geven. Ook
ik was een spreker tijdens het seminar en
heb de geïnteresseerden voorgelicht over
het kweken van Meerval en hoe wij dit
kunnen ondersteunen met onze kennis en
voedingsoplossingen.
Op dit moment gaat veel van mijn aandacht en tijd naar het lanceren van een
aantal nieuwe tilapia voeders. Deze ‘global’
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producten zullen wereldwijd in de tilapia
markt worden gepromoot door Skretting.
Ik ben bij dit project betrokken vanuit het
marketing aspect. Dit houdt in dat ik me
bezighoud met het maken van brochures en
presentaties plus de organisatie van events
rond de lancering van deze producten. Een
hele creatieve kant van deze industrie waar
ik nog geen ervaring mee had. Voor de lancering van deze producten zal ik binnenkort
naar Brazilië gaan om hier bij te dragen
aan een evenement. Dit evenement wordt
georganiseerd ter ere van de lancering van
nieuwe producten op het Zuid-Amerikaanse
continent.
Vanaf augustus 2018 zal ik op Skretting’s
Aquaculture Research Centre (ARC) afdeling werkzaam zijn. Hier zal ik mij bezig houden met het onderzoek en de redenering en
formulering achter onze voeders. Veruit de
grootste tilapia markt bevindt zich in China,

Foto 5: Tilapia hatchery in Ghana

Foto 7: Voeren van de kooien in Ghana
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Foto 6: Tilapia cage farming in Ghana

waar Skretting ook een Aquaculture Research Centre heeft. In mijn geval betekent
dit ook dat ik dit jaar naar China zal reizen
om te helpen met het nemen van monsters.
Mijn verwachting is dat ik dit jaar nagenoeg
alle continenten aan zal doen. Een hele bijzondere kans om ontzettend veel te zien en
te leren van de variëteit aan disciplines binnen de aquacultuur sector, en tegelijkertijd
de wereld te zien. Mijn dagelijkse focus zal
na dit jaar met name liggen op en in Afrika.
Een heel interessant werelddeel waar veel
ruimte is voor verbetering en groei in het
algemeen. Men staat er open voor nieuwe
kennis en inzichten en waardeert een creatieve kijk. Skretting’s missie is ‘Feeding
de future’. Een mooi streven en iets waar
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ik voor mijn gevoel actief aan bijdraag met
mijn baan bij Skretting Afrika.
Het Global Development Plan waar ik
aan deelneem is in de huidige vorm en
zogenoemde pilot. Dit houdt in dat ik als
proefkonijn alle fases doorga en doorsta;
dat laatste met een grote knipoog want
ik heb het ontzettend naar mijn zin. Vanaf
2019 zal Skretting dit programma jaarlijks
gaan uitvoeren met ieder jaar een nieuwe
lichting afstudeerders, zowel uit Europa
als uit werelddelen als Afrika. Heeft dit
verhaal je interesse gewekt? Houdt dan
vooral Skretting’s LinkedIn pagina en de
website in de gaten, voor wanneer wij weer
op zoek zijn naar nieuwe deelnemers voor
dit programma.

