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Kotters en trawlers 2018
281x Beamtrawlers/Twinriggers (24-40m; 200-1500 kW; 74 
million kg fresh fish/shrimps; North Sea, Wadden Sea, English Channel)

10x Pelagic trawlers (120 m; 3000-8000 kW; 275 million kg fresh

frozen fish; North Sea, Atlantic,Pacific Ocean)

MDV



TRANSITIE NOORDZEE KOTTERVLOOT 

sociaal (α), economisch (ß), ecologisch (γ) duurzaam

>1988 ARBO Veiligheids-geïntegreerd herontwerp Kotter-2000

2010 MILIEU  Duurzaamheids-geïntegreerd ontwerp MDV-1

2018 KLIMAAT   Circulair Economie-herontwerp  MDV-1 CE



Noordzee platviskotter------>Kotter 2000
adaptief herontwerp (arbowet,kwaliteit werkplek) 



Kindunos methodologie ‘90

Ongevallen- en taakanalyse  a/b boomkor kotters  80e jaren

Matrices met kosten-efficiënte oplossingen & restrisico’s

Veiligheids-geïntegreerd & betaalbaar herontwerp



Disruptief kotter ontwerp

duurzaamheid-geïntegreerd

MKB verdienmodellen



MDV-1  methodologie   2010
triple-P

Jaarrond positief verdienmodel     (Profit)

80 % energiebesparing                (Planet)

Zeewaardig werkplatform             (People)





Concretisering 
Circulair Economie  principes  

triple-Z ontwerpbenadering

CE- principes

made to be----->

made again

CE- drivers  2018

triple-P ---------> triple-Z

CE-doelen 2050

triple-Z

Mens Welzijn, veiligheid (People) Zero ongevallen

Natuur Klimaat neutraal (Planet) Zero CO2

Economie Hergebruik,fossiel-arm/-vrij

(Profit)

Zero afval





The French way
Sabotism
Framing
Protectionism

Obsolencence

The Dutch way
Beamer 2000
MDV-1
Circular Design

in aviation

Levenscyclus van systemen: ……….. afwisselen 
van Stippen op de horizon en de Stappen er

naar toe



Vallei des Doods: …..sterven in schoonheid



Voorspelbaar systeem falen

Drijvende krachten in verdienmodellen (Minsky):

1. Optimaliseren van verwachtingen op de korte termijn door 
afwegen van belangen in de dagelijkse bedrijfsvoering

2. Speculatieve extrapolatie van verwachtingen van toekomstig
functioneren in een schijnbaar stabiele, bestaande situatie

3. Winstverwachtingen worden niet langer gedekt door 
achterblijven van investeringen en ontmantelen van 
bestaande voorzorgsmaatregelen. Disruptieve oplossingen
ontsluiten nieuwe markten, maar worden niet langer gedekt
door proactief onderzoek en toekomstverkenning



Innovatiekracht visserij
business gedreven, samenwerking, valkuilen

MKB actoren

Houd het haalbaar, 
betrouwbaar en 
betaalbaar

MVO

Sectorale- en keten 
samenwerking
(fish2dish)

Praktijk- en 
wetenschappelijk     
onderzoek v.v.

Rol regisseur:
-pleitbezorger
-systeemintegrator
-veranderingsmanager

Transitiemanagement:
-van  product
-via    proces
-naar keten-economie

MKB focus

Toekomstbestendige
verdienmodellen

Veiligheid/duurzaamheid 
/klimaat zijn strategisch-
circulaire waarden

Imago vs ‘fake news’



TRANSITIE Noordzee kottervloot
Al 25 jr. op weg naar intrinsiek duurzaam

-Van ad-hoc via disruptief naar prospectief visserij-ontwerpen 
-Denk duurzaam & circulair omwille volgende generaties

- Aanhouder wint, van 1988-2018; we zijn nog niet klaar !


