Ambities:
De komende jaren ligt de prioriteit bij het aanscherpen van de huidige doelstellingen.
Doelstelling: Topkwaliteit aanbieden tegen een scherpe prijs.
Onze inkoop doen wij als Fix Fisch B.V. rechtstreeks bij verschillende afslagen in
Nederland, Noorwegen en Denemarken.
Wij kopen zoveel mogelijk van "dagboten", zodat de hoogste kwaliteit vis wordt
gegarandeerd.
Door grote ervaring weten we wanneer de juiste tijd is om iets in te kopen. We
houden rekening met kwaliteitsnormen, vangstgebieden, seizoenen en schepen
worden geselecteerd.
Daarom kunnen we topkwaliteit aanbieden tegen een scherpe prijs.
Doelstelling: Topkwaliteit aanbieden op verantwoordelijke wijze.
Fix Fisch B.V. wil een bijdrage leveren aan de groei van de duurzame visconsumptie.
Dit willen we realiseren door klanten te betrekken in het programma gegarandeerd
goede vis op de kaart, een initiatief van Stichting Noordzee.
Dit programma biedt de visfood-sector een praktisch, effectief en betaalbaar
systeem,om duurzame verantwoorde vis in te kopen en onder het eenduidige,
betrouwbare label goede vis te promoten en te serveren aan haar gasten.
Uiteraard heeft Fix Fisch B.V. meerdere, door Green Key goedgekeurde producten in
het assortiment.
Dupan palingfilet, Friend of the Sea tonijn en streekgebonden producten zoals
Waddengoud ontbreken uiteraard niet.
Doelstelling: Topkwaliteit en een optimale dienstverlening aanbieden.
Fix Fisch B.V. kan dit alleen door gemotiveerde en enthousiaste medewerkers.
Openheid, goede, veilige werkomstandigheden en een prettige werksfeer zijn zaken,
die voortdurend nagestreefd worden.
Klanten van Fix Fisch B.V. kunnen via de bestelbox van inONE online hun bestelling
plaatsen (24 uur / 7 dagen per week). Deze bestelbox wordt namens
Fix Fisch B.V. gratis ter beschikking gesteld.
De voordelen zijn:
* altijd en overal bestellen
* uw persoonlijke bestellijsten digitaal binnen handbereik
* in 1 keer bij al uw leveranciers bestellen
* uw prijzen, uw winkelwagen en of bestelgeschiedenis actueel bekijken.

Doelstelling: Topkwaliteit aanbieden met aandacht voor het milieu.
Fix Fisch B.V. levert in CBL Kratjes. Door minder in doosjes uit te leveren, is er zo een
besparing op het kartonafval.
Ons visafval wordt vergist en omgezet in groen gas, als duurzaam variant van
aardgas.
Transport is met o.a. Mercedes Benz sprinter bedrijfswagen met koeling op zonneenergie.
Tevens is Fix Fisch B.V. er van bewust dat een factuur op papier, via de post bezorgt,
meer bomenkap en CO2 uitstoot veroorzaakt.
Daarom heeft u de mogelijkheid tot elektronische facturatie.

Belangrijke ontwikkelingen op duurzaamheid die
Fix Fisch B.V. de afgelopen jaren gerealiseerd
heeft:
a) MSC certificering
MSC staat voor Marine Stewardship Council.
Het certificeringprogramma en keurmerk van de MSC erkent en beloont duurzame
visserijen. Het is een wereldwijde organisatie, die samenwerkt met vissers, de
visverwerkende industrie en –handel, wetenschappers, natuur- en milieuorganisaties
en de consument, om de meest milieuvriendelijke keuze voor vis en visproducten te
promoten.
Fix Fisch B.V. is MSC gecertificeerd sinds 2010.

b) ASC certificering
ASC staat voor Aquaculture Stewardship Council. ASC is een onafhankelijke,
internationale non-profit organisatie, die een certificeringprogramma voor
verantwoorde viskweek beheert en verder ontwikkelt.
De organisatie is in 2009 opgericht door het wereld natuur fonds(WNF) en het
Initiatief Duurzame Handel.
Vis met het ASC-keurmerk komt uit kwekerijen, die aantoonbaar goed omgaan met
de natuur en richtlijnen naleven op het gebied van sociale omstandigheden voor
arbeiders en lokale gemeenschappen.
Fix Fisch B.V. is ASC gecertifeerd in 2013.

c) Duurzaam transport
FIX FISCH B.V. denkt duurzaam en heeft in 2012 haar Mercedes Benz sprinter
bedrijfswagen met zonne-energie aangeschaft.
In het dak is een zonnepaneel gemonteerd, die de benodigde energie levert voor de
koel installatie van de laadruimte. Hierdoor hoeft de energie niet meer uit de
brandstoftank te komen, waardoor dit een aanzienlijk besparing in het brandstof
verbruik oplevert.
Het tweede grote voordeel is, dat de koeling door blijft draaien als de motor stil
staat.
Hierdoor blijft de temperatuur in de laadruimte constant op de ingestelde lage
temperatuur, wat ten gunste is van de verse vis en overige visproducten in de wagen.

d) Viswijzer
De website is in 2013 vernieuwd en uitgebreid met vangsttechnieken, keurmerken en
de viswijzer.
Een lijst van ons vis assortiment met extra uitgebreide informatie zoals:







herkomst (vangstgebieden)
keurmerken
wanneer verantwoord volgens de Viswijzer
recepten
voedingswaarde
foto’s of filmpje

e) Kwaliteitsverbetering
Fix Fisch B.V. streeft voortdurend naar verbetering van kwaliteit, voedselveiligheid,
milieubeheer en arbeidsomstandigheden en werkt volgens het door de Nederlandse
overheid (RVV) goedgekeurde HACCP systeem.
Bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling,
verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen, dienen alle aspecten van het
voortbrengingsproces te identificeren en op gevaren te analyseren.
Dit proces beoogt ervoor te zorgen dat het productieproces met zo weinig mogelijk
risico voor de volksgezondheid gepaard gaat.
Eén punt is onder andere, ervoor zorgen dat er serieus naar reinigings– en
desinfectiemiddelen gekeken wordt, omdat bacteriën resistent kunnen worden voor
bepaalde middelen.
Dat is ook de reden dat Fix Fisch B.V. in 2013 in zee is gegaan met CID LINES, die al
25 jaar innovatieve oplossingen voor alle hygiëne aspecten biedt.

In hun professionele laboratoria werken gespecialiseerde chemici en ingenieurs aan
een continue verbetering en ontwikkeling van de producten en worden de strengste
normen voor kwaliteitscontrole toegepast, zoals ISO 9001.

f) Partnerschap
Ondanks de toenemende vraag is de teleurstellende conclusie, dat in de praktijk het
totale aandeel duurzaam verantwoorde vis in de foodsector nog zeer beperkt is.
Een belangrijke oorzaak hiervoor is, dat er niet altijd voldoende of betrouwbare
informatie is om een verantwoorde keuze te maken.
Zowel voor de professionele kok als voor de consument!
Daarom is Stichting "De Noordzee" het programma "Gegarandeerd goede vis op de
kaart" gestart.
Dit programma biedt de foodsector een praktisch, effectief en betaalbaar systeem om
gemakkelijk duurzaam verantwoorde vis in te kopen en onder het eenduidige,
betrouwbare label goede vis te promoten en te serveren aan haar gasten.
Fix Fisch B.V. is zich bewust van de noodzaak en daarom Partner van het programma
"Gegarandeerd goede vis op de kaart".
Dit betekent, dat klanten van Fix Fisch B.V. kunnen meedoen aan dit programma en
kunnen profiteren van de voordelen.

g) Goede producten
Green Key is een bekend internationaal keurmerk voor duurzame bedrijven in de
recreatie- en vrijetijdsbranche.
Aan dit keurmerk kunt u zien, dat de deelnemers er alles aan doen om de druk van
hun onderneming op natuur en milieu te minimaliseren.
Een vereiste is, dat het restaurant alleen ASC-gecertificeerde vis en/of Groene- en Oranje
vis van de meest actuele Viswijzer (Stichting Noordzee) verkoopt.

Fix Fisch B.V heeft meerdere, door Green Key goedgekeurde producten in het
assortiment. Tevens kunnen wij u aanbieden:
- Dupan (duurzaam palingfonds) gerookte palingfilet.
- Friend of the Sea tonijnfilet, een non-profit organisatie (NGO), niet gebonden aan
overheden en diens missie is, om de natuurlijke ecosystemen in de zeeën te
behouden.
- Streekgebonden producten zoals Waddengoud enz.

Duurzaam ondernemen bij Fix Fisch B.V.
1)Duurzaamheid d.w.z. aandacht voor techniek en beheer. Vis gevangen door goede
technieken, het minimaliseren van milieuschade aan de omgeving zoals bijvangsten,
bodemverstoring, CO2, verontreiniging enz.
Met als belangrijk punt, stemt de vangst af op de stand van de vis. (goed beheer)
2) Kwaliteit d.w.z. hoge kwaliteitsnormen, vangstgebieden, seizoenen en schepen
worden geselecteerd.
3) Gezonde communicatie stimuleren wij door nieuwsbrieven, weekaanbiedingen met
duurzame producten uitgelicht en uiteraard onze nieuwe website met daarop onze
uitgebreide viswijzer.
4) We verbeteren de bedrijfsuitvoering om het milieu te minimaliseren. Ook
investeren we in onze medewerkers en hechten veel belang aan de gezonde en
veilige werkplek. Zo hebben wij o.a. een risico analyse laten uitvoeren in het kader
van arbo/veiligheid.

Conclusie:
Fix Fisch B.V. heeft de afgelopen jaren goede resultaten geboekt. Duurzaamheid
thema’s worden besproken en de betrokkenheid van ons personeel draagt er aan bij
om de ambities verder uit te werken.
Fix Fisch B.V zal zich ook in de toekomst bezig houden met het verduurzamen en het
aanbieden van goede vis.
Het is de intentie om samen met klanten te komen tot een duurzame keten. Het
leveren van duurzame producten en diensten, die het milieu in ieder geval zo min
mogelijk belasten.

