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Samenvatting 
Verandering is een belangrijk aspect binnen de beroepsmatige (commerciële) visserij, maar de 

visserij-industrie bestaande uit onder andere vissers, visserijbeheer autoriteiten en andere 

belanghebbenden biedt veelal weerstand tegen verandering. De ontwikkeling en implementatie van 

de garnalenpulsvisserij kan een aanzienlijke verandering betekenen voor de visserij op 

noordzeegarnalen. De bestaande verdeeldheid in de Nederlandse garnalenvisserijsector zal 

daarentegen niet bijdragen aan een klimaat waarin verandering optimaal tot haar recht komt. Een 

positieve attitude ten aanzien van een verandering of innovatie leidt eerder tot het gebruikmaken 

van de betreffende innovatie. Door de attitudes van Nederlandse garnalenvissers op het gebied van 

innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij te onderzoeken wordt getracht in beeld te 

brengen wat de mening is van de Nederlandse garnalenvissersvloot over de innovatieve vistechniek. 

Het onderzoek wordt vormgegeven door de volgende hoofdvraag: 

“Wat is de attitude op het gebied van innovatie van Nederlandse garnalenvissers met betrekking tot 

de pulsvisserij op garnalen (Crangon crangon)?”   

De garnalenpulsvisserij is een visserijtechniek waarmee op garnalen (Crangon crangon) wordt gevist 

waarbij in beide sleepnetten (garnalenkorren) door middel van elektrische velden wordt getracht 

garnalen op te laten springen zodat ze kunnen worden opgevangen in de garnalenkorren. In het 

traditionele garnalenvistuig (boomkor methode) wordt een klossenpees gebruikt om de garnalen op 

te laten springen en te vangen, in de garnalenpulsvisserij wordt nog steeds een klossenpees gebruikt 

maar deze klossenpees heeft minder klossen waardoor de pees aanzienlijk lichter is ten opzichte van 

de traditionele klossenpees. Op dit moment hebben 25 Nederlandse garnalenvissers een ontheffing 

om te mogen vissen met de garnalenpulstechniek, 4 van deze 25 hebben een zogenaamde 

Natuurbeschermingswet vergunning voor onderzoeksdoeleinden waardoor deze 4 in de voor de 

garnalenvisserij belangrijke Natura 2000 gebieden (onderzoeksmatig) mogen vissen. Momenteel 

hebben 6 garnalenvissers geïnvesteerd in de garnalenpulsvisserij. De pulsvisserij kan alleen worden 

uitgevoerd door de ontheffinghouders en kan niet zomaar worden uitgebreid aangezien vissen met 

elektriciteit verboden is in de Europese Unie. Uit diverse berichtgeving is waarneembaar dat de 

attitude van garnalenvissers ten aanzien van de garnalenpulsvisserij sterk varieert.  

De attitude van een persoon omvat een zienswijze op een persoon, een voorwerp of een situatie. 

Doorgaans wordt attitude gedefinieerd in termen van affectie, gedrag en cognitie. Rosenberg en 

Hovland (1960) zien attitudes als een respons op een bestaande houding op basis van affectieve, 

gedragsmatige en cognitieve aspecten. Deze zienswijze hebben Rosenberg en Hovland (1960) 

verwerkt tot het ABC model. De affectieve component is gebaseerd op emotionele ervaringen en 

voorkeuren, de gedragscomponent (behavior) verwijst naar de gedragsintentie tegenover het 

betreffende object en de cognitieve component bestaat uit gedachten, veronderstellingen en 

oordelen over het attitude object. Op basis van een gevormde attitude wordt beslist tot adoptie of 

afwijzing van een innovatie waarbij een positieve attitude eerder leidt tot het gebruikmaken van een 

innovatie.       

Het onderzoek is beschrijvend, toetsend en exploratief van karakter waarbij als onderzoeksmodel 

gekozen is voor een combinatie tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek (across-method 

triangulatie) dat sequentieel wordt toegepast. Als kwantitatieve dataverzamelingsmethode is een 

vragenlijst anoniem afgenomen onder alle 224 Nederlandse garnalenvergunninghouders. De op het 
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ABC model gebaseerde vragenlijst van De Meuse en Hostager (2001) is als basis gebruikt voor het 

onderzoek aangevuld met enkele persoonlijke en bedrijfsgerelateerde vragen die de onafhankelijke 

variabelen vormen. Na de uitvoering en analyse van het kwantitatieve onderzoek is het kwalitatieve 

onderzoek uitgevoerd door middel van een vijftal semigestructureerde diepte interviews bij 

garnalenvissers die op basis van een gestratificeerde steekproeftrekking aselect zijn geselecteerd. De 

diepte interviews zijn toegepast om bij de respondenten door te vragen naar de achterliggende 

belevingswerelden en ervaringen die niet voldoende naar voren zouden kunnen zijn gekomen door 

middel van het kwantitatieve onderzoek.  

De basis van het kwantitatieve onderzoeksresultaat bestaat uit 98 geretourneerde vragenlijsten 

waarmee een dekking van 44% is behaald van de totale onderzoeksgroep van 224 

garnalenvergunninghouders. De gemiddelde attitude van de respondenten op het gebied van 

innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij bevindt zich tussen een neutrale en een 

enigszins negatieve attitude. Er zijn 13 onafhankelijke variabelen bestaande uit persoons- en 

bedrijfskenmerken getoetst op de afhankelijke variabele attitude. Middels een lineaire regressie 

analyse is aangetoond dat de onafhankelijke variabelen 29,3% van de variantie verklaren in de 

attitude van Nederlandse garnalenvissers op het gebied van innovatie met betrekking tot de 

garnalenpulsvisserij. De onafhankelijke variabelen “jaaromzet totaal” en “walschipper” hebben een 

positieve significante invloed op de ervaren attitude, de onafhankelijke variabele “aantal zeedagen 

per jaar vissend op garnalen” heeft een negatieve significante invloed op de ervaren attitude van 

garnalenvissers op het gebied van innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij. Verder is er 

op basis van een lineaire regressie analyse aangetoond dat cognitie een sterkere interpretatiekracht 

heeft met betrekking tot de attitude van Nederlandse garnalenvissers op het gebied van innovatie 

met betrekking tot de garnalenpulsvisserij dan affectie en gedrag.  

De verbanden die geanalyseerd zijn in het kwalitatieve onderzoek bestaan enerzijds uit aspecten 

gericht op de onderzoeksmethodiek en anderzijds komen de verbanden voort uit de attitude. 

Garnalenvissers stellen het op prijs dat hun mening wordt gevraagd over onderwerpen die hun 

bedrijfsvoering aangaan. Het resultaat van een vragenlijst mondt veelal uit in een algemene vorming 

van de mening van garnalenvissers waardoor het voeren van individuele gesprekken is aan te 

bevelen om tot meer diepgang te komen. De attitude van Nederlandse garnalenvissers op het gebied 

van innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij wordt met name beïnvloed door de angst 

om te veranderen, deze angst leeft voornamelijk onder garnalenvissers die volledig afhankelijk zijn 

van deze visserij. De economische situatie in de garnalenvisserij is nu acceptabel dus de 

garnalenvisser vraagt zich af waarom er überhaupt zou moeten worden veranderd. De verschillen in 

attitude kunnen mede worden verklaard doordat vele Nederlandse garnalenvissers een verschillend 

beeld hebben over de garnalenpulsvisserij. Dit beeld is de afgelopen jaren beïnvloed door onder 

andere het onderzoeksprogramma ter ontwikkeling van de garnalenpulsvisserij, de manier van vissen 

door de onderzoeksvaartuigen met het garnalenpulsvistuig, de vrees voor meervangst van garnalen 

met het garnalenpulstuig en bijbehorende economische effecten op de garnalenmarkt, de 

ecologische gevolgen van garnalenpulsvisserij, de financiële consequenties van de investering in een 

garnalenpulstuig, de angst om te veranderen en de effecten van groeperingen met een uitgesproken 

mening over de (garnalen)pulsvisserij. Er wordt aanbevolen om kwalitatief vervolgonderzoek uit te 

voeren door middel van individuele gesprekken met garnalenvissers om nieuwe informatie te 

verzamelen over de verklarende variabelen van attitude van garnalenvissers ten aanzien van 

innovatie. 
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1 Inleiding 
Het inleidende hoofdstuk bestaat uit een beschrijving van achtergrondinformatie, deze informatie 

schetst de kaders en de omgeving waarin het onderzoek plaatsvindt. Verder wordt de aanleiding en 

de probleemstelling weergegeven. De relevantie van het onderzoek is beschreven aan de hand van 

de theoretische- en de praktische relevantie. Vervolgens biedt het conceptueel model een 

schematische weergave van het onderzoek waarna in de leeswijzer een overzicht wordt gegeven van 

de inhoud van het onderzoeksrapport.    

1.1 Achtergronden 

Verandering is een belangrijk aspect binnen de beroepsmatige (commerciële) visserij, maar de 

visserij-industrie bestaande uit onder andere vissers, visserijbeheer autoriteiten en andere 

belanghebbenden biedt veelal weerstand tegen verandering (Eayrs, Cadrin, & Glass, 2015; 

Maatschappelijk Convenant Noordzeevisserij, 2013). Een reden voor deze weerstand tegen 

verandering kan gelegen zijn in de culturele aard en de onzekerheid voor de toekomst die men bij 

verandering ingaat (Eayrs et al., 2015). Oreg (2006) stelt dat hoe meer de omgeving zich verzet tegen 

organisatieverandering, hoe meer het individu weerstand zal bieden. De attitude van individuen 

wordt beïnvloed door het sociale systeem waar zij deel van uit maken (Erickson, 1988; Gibbons, 

2004). Sociale invloed is daarom een factor die weerstand tegen verandering kan verminderen of 

vermeerderen (Erickson, 1988). In vele opzichten kan de visserij-industrie worden gekenmerkt door 

weerstand en een langzame snelheid van veranderen (Eayrs et al., 2015). In hoeverre deze 

weerstand en langzame snelheid van veranderen specifiek opgaat voor de Nederlandse 

garnalenvisserij is niet duidelijk.  

1.1.1 Verandering en innovatie in de garnalenvisserij 

In de Nederlandse visserij op garnalen (Crangon crangon1) lijkt een verandering qua visserijtechniek 

toekomstig mogelijk door de ontwikkeling van een nieuwe visserijtechniek, de pulsvisserij. 

Garnalenpulsvisserij is een manier van vissen op garnalen waarbij door een vissersvaartuig (kotter) 

door middel van twee sleepnetten wordt gevist. Het basisidee bij soortselectief, elektrisch vissen op 

garnalen is om met behulp van elektrische pulsen een maximale springrespons op te wekken bij 

garnalen, zonder hierbij eventuele bijvangstsoorten te stimuleren (Polet, Delanghe, & Verschoore, 

2005a; Polet, Delanghe, & Verschoore, 2005b). De Nederlandse garnalenvisserij wordt gekenmerkt 

door verdeeldheid, naast de onderlinge verdeeldheid tussen vissers en hun producentenorganisaties2 

bestaat er ook verdeeldheid in de verticale bedrijfsketen (Nooitgedagt, 2010; Nooitgedagt, 2014; 

Telegraaf, 2011; Tersteeg, Risseeuw, & Faber, 2011; Volkskrant, 2010). De verdeeldheid ontstaat met 

name door de visie van de vissers gericht op de aanvoer van garnalen in relatie tot de 

marktbehoefte. Daarnaast heeft men in de garnalenvisserijsector een verdeelde attitude ten aanzien 

van de garnalenpulsvisserij (ABN AMRO, 2012; Goldsborough, Steenbergen, Jager, & Zaalmink, 2014; 

Taal, 2013). In het rapport van Goldsborough et al. (2014) wordt gesproken over een nog niet te 

kwantificeren meervangst van garnalen bij het gebruik van het garnalenpulstuig in vergelijking met 

het traditionele garnalen(boomkor)tuig en de daarbij behorende nog onbekende effecten op de 

                                                           
1
 Crangon crangon is de wetenschappelijke naam voor de noordzeegarnaal (Productschap Vis, 2015), de 

noordzeegarnaal is veel voorkomend in de zuidelijke Noordzee (Hufnagl, Temming, & Pohlmann, 2014). 
2
 Producentenorganisaties zijn samenwerkingsverbanden van producenten in de landbouw- of visserijsector 

met als doel het versterken van de positie van deze producenten in de voedselketen (Nederlandse Vissersbond, 
2015a; Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2014). 
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markt die invloed kunnen hebben op de weerstand van de garnalenvissers ten opzichte van de 

verandering. Een uitgebreidere casusbeschrijving is toegevoegd als bijlage 1. 

1.1.2 Attitude garnalenvissers  

Middels deze studie wil de onderzoeker proberen te doorgronden wat de verschillen in attitude op 

het gebied van innovatie zijn van Nederlandse garnalenvissers3 met betrekking tot de 

garnalenpulsvisserij en de mogelijke verschillen in attitude aan de hand van persoonskenmerken 

(o.a. leeftijd en opleidingsniveau) en bedrijfsgerelateerde kenmerken (o.a. jaaromzet vissersvaartuig 

en visserijregistratienummer). Op basis van de onderzoeksresultaten kan een bijdrage worden 

geleverd aan de wetenschappelijke literatuur door meer inzichtelijk te maken welke determinanten 

invloed hebben op de relatie tussen attitudes en innovatief gedrag en wat de kracht is van de 

betreffende determinanten op de relatie tussen attitudes en innovatief gedrag. Uit de eerder 

beschreven literatuur blijkt dat garnalenvissers qua attitude verdeeld zijn over diverse zaken. 

Onderzoek naar de attitude van de garnalenvissers ten aanzien van de innovatieve 

garnalenpulsvisserij is van belang omdat uit de literatuur blijkt dat attitudeveranderingen voorboden 

zijn van gedragsveranderingen (Fishbein & Azjen, 1975). Christensen en Raakjær (2006) beschrijven 

dat vissers tamelijk innovatief zijn in hun tactische gedragingen om hun inkomen op peil te houden 

waarbij er verschillen bestaan in deze innovativiteit tussen visserijbedrijven met een variërende 

omvang. Door middel van het bepalen van de jaaromzet van het vissersvaartuig van de 

garnalenvergunninghouder kan er onderzocht worden of er een relatie bestaat tussen de omvang (in 

omzet) van een vissersvaartuig en de attitude van de garnalenvissers ten opzichte van de innovatieve 

garnalenpulsvisserij. In deze case wordt de garnalenpulsvisserij beschouwd als een innovatieve 

verandering in de Nederlandse garnalenvisserijsector.  

Betekenisgeving zal een belangrijk aspect vormen van de studie naast de eerder beschreven attitude. 

Betekenisgeving is een sociaal proces dat mensen doorlopen wanneer zij betekenis geven aan 

gebeurtenissen die zij meemaken (Weick, Sutcliffe, & Obstfeld, 2005). De garnalenvissers ontvangen 

van hun belangenbehartigers of via andere wegen beleidsmatige informatie, zo ook over de 

garnalenpulsvisserij. De betekenis die gegeven wordt aan bepaalde informatie zal van belang zijn 

voor de attitude van de garnalenvissers ten aanzien van het veranderproces. Betekenisgeving is 

zingeving wat de mensen zelf tot stand moeten brengen naar aanleiding van de stimuli4 die op hen 

afkomen (Homan, 2008).  

1.2 Aanleiding 

De zogenaamde pulsvisserij is reeds in een vergevorderd stadium geïmplementeerd in de 

Nederlandse beroepsmatige platvis visserij. Haasnoot (2015) beschrijft dat de transitie naar de 

pulsvisserij in de Nederlandse platvis visserij in het beginstadium werd gekenmerkt door 

verschillende attitudes van de Nederlandse visserij-industrie gericht op de verdere ontwikkeling en 

ingebruikname van het nieuwe vistuig. In eerste instantie leidde onder andere de weerstand van de 

visserijsector tegen de pulsvisserij tot een stilstand in de verdere ontwikkeling en ingebruikname van 

de pulsvisserijtechniek. Inmiddels wordt de pulsvisserij volop toegepast door de Nederlandse 

                                                           
3
 De onderzoekspopulatie betreft de Nederlandse garnalenvergunninghouders, dit zijn alle 224 eigenaren van 

een vergunning waarmee op garnalen mag worden gevist. In dit onderzoek worden de 
garnalenvergunninghouders aangeduid als Nederlandse garnalenvissers.  
4
 Stimuli is het meervoud van stimulus en verwijst naar elke invloed die een reactie teweeg brengt. Een 

synoniem voor stimulus is respons, aansporing of prikkel (Nederlands Woordenboek, 2012).   
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platvisvissers maar op basis van een ontheffing omdat het vissen met elektriciteit (puls) in de 

Europese Unie verboden is op basis van Verordening (EG) nr. 850/98 (1998). De pulstechniek voor de 

Nederlandse garnalenvisserij bevindt zich momenteel in de ontwikkelfase en wordt door hooguit vijf 

visserijondernemers op basis van wetenschappelijk onderzoek toegepast. De ontwikkeling van deze 

nieuwe vorm van garnalenvisserij wordt onder andere gestokt door verschillende attitudes van 

vissers, beleidsmakers en andere belanghebbenden ten opzichte van het innovatieve vistuig. 

Daarnaast is een verdere implementatie van de garnalenpulsvisserij niet mogelijk door beperkingen 

in de (Europese) wet- en regelgeving (Verordening (EG) nr. 850/98, 1998). De huidige status van de 

garnalenpulsvisserij en de attitudes van Nederlandse garnalenvissers ten aanzien van deze nieuwe 

visserijtechniek bieden aanleiding voor dit onderzoek. De attitude van de Nederlandse 

garnalenvissers op het gebied van innovatie, in dit geval de garnalenpulsvisserij, zal bijdragen aan de 

mate van (een eventuele) implementatie van het tuig in de Nederlandse garnalenvisserij. 

1.3 Probleemstelling 

Deze paragraaf bevat de uitwerking van de probleemstelling bestaande uit de doelstelling en de 

vraagstelling van het onderzoek.  

1.3.1 Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is om de attitudes te onderzoeken op het gebied van innovatie van de 

Nederlandse garnalenvissers met betrekking tot de pulsvisserij op garnalen (Crangon crangon). 

1.3.2 Vraagstelling  

De vraagstelling bestaat uit de hoofdvraag van het onderzoek die uiteenvalt in een negental 

deelvragen. Met de beantwoording van de deelvragen kan de hoofdvraag worden beantwoord. 

1.3.2.1 Hoofdvraag 

De hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt: “Wat is de attitude op het gebied van innovatie van 

Nederlandse garnalenvissers met betrekking tot de pulsvisserij op garnalen (Crangon crangon)?” 

1.3.2.2 Deelvragen 

De volgende deelvragen zijn geformuleerd ter ondersteuning van de hoofdvraag: 

1. Wat is een attitude? 

2. Welke attitudes kunnen worden onderscheiden? 

3. Wat is de samenhang tussen attitude en gedrag? 

4. Welke factoren bepalen attitudes? 

5. Wat zijn de consequenties van attitudes? 

6. Welk type attitude is het sterkst aanwezig bij Nederlandse garnalenvissers ten aanzien van 
de pulsvisserij op garnalen? 

7. Wat is de invloed van persoonlijke- en bedrijfsgerelateerde determinanten op de attitude 
van Nederlandse garnalenvissers ten aanzien van de pulsvisserij op garnalen? 

8. In hoeverre zijn er verschillen waarneembaar in de attitudes van de Nederlandse 
garnalenvissers ten aanzien van de pulsvisserij op garnalen? 

9. Wat zijn de consequenties van de attitudes van de Nederlandse garnalenvissers ten aanzien 
van de pulsvisserij op garnalen? 
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1.4 Relevantie van het onderzoek 

De relevantie van het onderzoek wordt beschreven aan de hand van de theoretische- en de 

praktische relevantie.  

1.4.1 Theoretische relevantie 

Robbins (1997) beschrijft dat attitudes een belangrijke beïnvloedende factor zijn voor gedrag maar 

dat er rekening dient te worden gehouden met factoren die invloed hebben op de relatie tussen 

attitudes en gedrag. Het belang van een attitude, de toegankelijkheid en het bestaan van sociale druk 

kan van invloed zijn op de algemene attitude (Robbins & Judge, 2008). Door middel van deze studie 

kan een zinvolle aanvulling worden geleverd op de literatuur door inzichtelijk te maken welke 

determinanten invloed hebben op de relatie tussen attitudes en innovatief gedrag en wat de kracht 

is van de betreffende determinanten op de relatie tussen attitudes en innovatief gedrag. Verder is er 

in de literatuur over het algemeen weinig aandacht besteed aan het mogelijke verband tussen 

leeftijd en innovatief gedrag (De Clippeleer, De Stobbeleir, Dewettinck, & Ashford, 2009). De 

uitkomsten van deze studie kunnen een waardevolle aanvulling leveren op enkele 

onderzoeksresultaten die weergeven dat een hogere leeftijd een negatief effect heeft op het 

innovatief vermogen (Gelderblom, De Koning, & Kroes, 2003; Ruis, 2012) of een negatief effect heeft 

op de veranderbereidheid (TNS NIPO Businessbase, 2014). Meer specifiek gericht op de primaire 

sector, waar de visserijsector onder valt, bestaat het vermoeden dat de omvang van een bedrijf een 

positieve invloed heeft op het innovatief vermogen (Christensen, Dahl, Eliasen, Nielsen, & 

Østergaard, 2011; Grande, Madsen, & Borch, 2007; Teece, 1986). Ter aanvulling op de literatuur is 

het uitermate zinvol om specifiek voor de (garnalen)visserij aan te tonen of er sprake is van het 

genoemde verband. Het aantal studies naar de attitude van beroepsvissers ten aanzien van 

veranderingen in de visserijsector is beperkt, zeker gelet op de Nederlandse beroepsvissers. 

Richardson, Kaiser en Edward-Jones (2005) beschrijven dat er een dringende behoefte bestaat om de 

attitudes van vissers te begrijpen en de invloeden die inwerken op hen. Met behulp van het begrip 

van de attitude van de vissers kan een inschatting worden gemaakt van de reactie van de vissers op 

nieuwe ontwikkelingen in de sector. Hilborn (1985) benadrukt dat het gedrag van vissers een 

kritische invloed heeft op de te verwachten successen van maatregelen in het kader van 

visserijbeheer. Het onvoldoende begrijpen en betrekken van vissers bij management processen ten 

behoeve van de sector heeft geleid tot problemen in de sector (Hilborn, 1985).  

1.4.2 Praktische relevantie 

De ontwikkeling en de ingebruikname van de garnalenpulsvisserij op kleine schaal in de Nederlandse 

garnalenvisserij heeft de sector in beroering gebracht (Goldsborough et al., 2014; Visserijnieuws, 

2014a; Visserijnieuws, 2014b). Dit onderzoek spitst zich alleen toe op de ontwikkeling van de 

garnalenpulsvisserij in Nederland. In Duitsland en België zijn er ook ontwikkelingen op het gebied van 

de garnalenpulsvisserij (Kratzer, 2012; Verschueren, Vanelslander, & Polet, 2012; WWF, 2014). De 

ontwikkeling van een gevoel van urgentie, het bouwen van een leidende coalitie en de ontwikkeling 

van een duidelijke visie zijn belangrijke stappen in een veranderproces (Eayrs et al., 2015). De 

Nederlandse garnalenvisserijsector dient een positie in te nemen ten aanzien van de (ontwikkeling 

en mogelijke implementatie van de) pulsvisserij op garnalen rekening houdende met het huidige 

verbod op elektrisch vissen (Verordening (EG) nr. 850/98, 1998). Haasnoot (2015) heeft onderzoek 

gedaan naar de implementatie van de pulsvisserij in de Nederlandse platvis visserij en de 

bijbehorende attitude van Nederlandse platvisvissers maar ten aanzien van de garnalenpulsvisserij is 
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geen onderzoek verricht gericht op de attitude van de garnalenvissers. Dit onderzoek naar de 

attitude van de Nederlandse garnalenvissers op het gebied van innovatie met betrekking tot de 

garnalenpulsvisserij dient ertoe bij te dragen dat op basis van de onderzoeksresultaten door de 

visserijbestuurders een heldere en gedragen koers kan worden ingezet.  

1.5 Conceptueel model  

Het conceptueel model is gebaseerd op de invloed van een viertal persoonlijke- en een negental 

bedrijfsgerelateerde aspecten op de attitude van Nederlandse garnalenvissers op het gebied van 

innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij. De onafhankelijke variabelen zijn verwerkt tot 

12 hypothesen. De onafhankelijke variabele “geslacht” is niet tot hypothese verwerkt aangezien er 

een sterk vermoeden bestond dat deze variabele constant zou zijn. De op het ABC model gebaseerde 

vragenlijst van De Meuse en Hostager (2001) wordt als basis gebruikt voor het kwantitatieve 

onderzoek. Nadat de attitudemeting heeft plaatsgevonden wordt getoetst of het affectieve 

component van het ABC model in deze case een betere voorspellende kracht van gedragsintentie 

heeft in vergelijking met het cognitieve component. In figuur 1 is het conceptueel model van de 

studie weergegeven. 

Figuur 1 Conceptueel model 

 

1.6 Leeswijzer 

Het tweede hoofdstuk van het onderzoek bevat het theoretisch kader. Het theoretisch kader 

presenteert de relevante literatuur met in de laatste paragraaf door middel van hypothesen een 

verwijzing naar het onderzoeksonderwerp. Het daaropvolgende hoofdstuk bevat de methodologie 

van het onderzoek. Hierin wordt de onderzoeksmethode toegelicht en worden verschillende 

onderzoeksgerelateerde keuzes verantwoord. De kwantitatieve- en kwalitatieve 

onderzoeksresultaten worden in het vierde hoofdstuk gepresenteerd. Tenslotte wordt het vijfde 

hoofdstuk weergegeven, dit hoofdstuk bestaat uit de conclusies, discussie en aanbevelingen.  



11 
 

2 Theoretisch kader 
In dit hoofdstuk wordt relevante literatuur gepresenteerd met betrekking tot het centrale begrip 

attitude, het ABC model, de attitudesterkte en bijbehorende evaluatiemogelijkheden, attitude en 

gedragsintentie en attitudes in relatie tot innovatie. In de slotparagraaf worden tevens de 

hypothesen van het onderzoek weergegeven en onderbouwd.   

2.1 Attitude 

De attitude van een persoon omvat volgens Ajzen (1991) de gedachten en overtuigingen die iemand 

heeft over de waarschijnlijke gevolgen van gedrag. Er bestaat in de wetenschap algemene 

overeenstemming dat een attitude een samenvattende evaluatie is van diverse aspecten. De diverse 

aspecten kunnen bestaan uit kenmerken als goed en slecht, gunstig en schadelijk, aangenaam en 

onaangenaam en sympathiek en onaardig (Ajzen, 2001; Ajzen & Fishbein, 2000; Eagly & Chaiken, 

1993; Petty, Wegener, & Fabrigar, 1997). Een persoon heeft geen attitude tot het moment dat 

diegene een zienswijze5 geeft op een bepaalde gebeurtenis (Nelson & Quick, 2015). Deze gebeurtenis 

en de bijbehorende zienswijze kunnen gericht zijn op een persoon, een voorwerp of op een situatie. 

Ajzen en Fishbein (2000) stellen dat een attitude kan worden gezien als het positief of negatief 

evalueren van een gebeurtenis wat zich uit in een mentale predispositie. Een predispositie wil zeggen 

dat een attitude ten aanzien van een gebeurtenis al bestaat voordat deze concreet wordt geuit 

(Erwin, 2001). Cacioppo, Gardner en Berntson (1997) voegen toe dat attitudes niet altijd volledig 

positief, negatief of gemengde evaluaties zijn. Een evaluatie van een gebeurtenis kan variëren of uit 

een mengeling bestaan van positieve, negatieve en gemengde aspecten.   

Er bestaan veel definities van het concept attitude (Fishbein & Ajzen, 1975), maar doorgaans worden 

attitudes gedefinieerd in termen van affectie, gedrag en cognitie (Boves & Gerritsen, 1995; Brief, 

1998). Affectieve reacties hebben betrekking op de gevoelens van een individu, gevoelens zoals 

woede, angst of enthousiasme. Gedragsmatige respons heeft betrekking op het openlijk gedrag en 

het handelen van een individu, voorbeelden van reacties zijn klagen, tegenwerken, overtuigen en 

stimuleren. Cognitieve reacties hebben betrekking op de kennis en het geloof over de noodzaak, 

voordelen en nadelen van een bepaalde situatie voor een individu (Eagly & Chaiken, 1998; Elizur & 

Guttman, 1976; Oreg, 2006; Piderit, 2000). Als één van de drie componenten verandert, beïnvloedt 

dit de structuur van de gehele attitude (Forsyth, 1995). De meest voorkomende definitie van attitude 

definieert een attitude als een samenvatting, reactie of evaluatie van personen, objecten, ideeën, 

gedachten of activiteiten langs een afmeting variërend van positiviteit en negativiteit (Bohner & 

Wanke, 2002; Brehm, Kassin, Fein, Mervielde, & Van Hiel, 2006; Costa & De Matos, 2002; Geerligs & 

Van der Veen, 2003). Rosenberg en Hovland (1960) zien attitudes als een respons op een bestaande 

houding op basis van affectieve, gedragsmatige en cognitieve aspecten. Krech, Crutchfield en 

Ballachey (1962) sluiten zich aan bij de definitie van Rosenberg en Hovland (1960) door attitude te 

definiëren als een houding gericht op één enkel object of gebeurtenis op basis van affectie, gedrag 

en cognitie. Thurstone (1928) definieerde attitude al in 1928 als een emotie voor of tegen een 

gebeurtenis. Deze definitie van Thurstone was het begin van een wetenschappelijke stroming die het 

begrip attitude opsplitste in twee componenten in plaats van de eerder genoemde drie 

componenten die door Rosenberg en Hovland (1960) werden toegepast. In de literatuur is de 

denkwijze van Thurstone om attitudes te splitsen in de componenten affectief en cognitief veelvuldig 

overgenomen (o.a. Himmelfarb & Eagly, 1974; Lawton, Conner, & McEachan, 2009; Oskamp, 1977). 

                                                           
5
 De term ‘zienswijze’ in relatie tot attitudes wordt in de literatuur veelal omschreven als een ‘evaluatie’. 
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In de literatuur wordt onderscheid 

gemaakt tussen impliciete- en expliciete 

attitudes. Dit onderscheid wordt 

omschreven als het Dual Attitude Model 

(Greenwald & Banaji, 1995; Petty, Briñol, 

& DeMarree, 2007; Wilson, Lindsey, & 

Schoolder, 2000). Expliciete attitudes 

zijn attitudes waar we ons bewust van 

zijn (Aronson, Wilson, & Akert, 2007). 

Expliciete attitudes zijn de uitkomsten 

van logische, op kennis gebaseerde 

gevolgtrekkingen op grond van 

stellingen (Glashouwer & De Jong, 

2008). Impliciete attitudes zijn attitudes 

die onvrijwillig en oncontroleerbaar zijn 

en waar we ons niet altijd van bewust 

zijn (Aronson et al., 2007). Impliciete 

attitudes worden gezien als een 

automatische, op gevoelens en emotie gebaseerde reactie (Glashouwer & De Jong, 2008). Het 

onderscheid bij individuen tussen het gebruik van impliciete- of expliciete attitudes is met name 

afhankelijk van de beschikbare kennis. Bij onvoldoende beschikbare kennis of situaties waarin emotie 

de boventoon voert zijn impliciete attitudes nadrukkelijker aanwezig (Wilson et al., 2000). De 

literatuur stelt dat met name impliciete attitudes resulteren in spontaan, ongecontroleerd gedrag en 

dat expliciete attitudes bewust gecontroleerd gedrag beïnvloeden (Fazio & Towles-Schwen, 1999; 

Wilson et al., 2000). Wanneer mensen tijd en zin hebben om verschillende stellingen tegen elkaar af 

te zetten, waardoor expliciete attitudes worden gevormd, is de kans groter dan het gedrag dat erop 

volgt weloverwogen en gecontroleerd is. Hebben mensen weinig tijd, of zijn ze niet geïnteresseerd, 

dan is de kans groot dat ze automatisch reageren in een situatie op grond van hun impliciete 

attitudes (Glashouwer & De Jong, 2008). Het Associative Propositional Evaluation (APE) model van 

Gawronski en Bodenhausen (2006) vormt een theorie over de relatie tussen impliciete- en expliciete 

attitudes. Figuur 2 biedt een schematische weergave van het APE model. De basis van de theorie is 

dat evaluatieve responsen kunnen worden begrepen in termen van hun onderliggende mentale 

processen, de associatieve en propositionele processen (Rydell & McConnel, 2010). De associatieve 

processen hebben betrekking op de affectieve reacties op basis van gevoelens en emotie. De 

propositionele processen hebben betrekking op de wisselwerking die ontstaat tussen bestaande 

associaties (expliciet) en nieuwe associaties (impliciet) gericht op een object waarover een attitude 

kan worden gevormd.   

In dit onderzoek wordt de definitie van Rosenberg en Hovland (1960) aangehouden waarbij attitudes 

gezien worden als een respons op een bestaande houding op basis van affectieve, gedragsmatige en 

cognitieve aspecten. De definitie van Rosenberg en Hovland is verwerkt in het zogenaamde ABC 

model voor attitudes, dit model wordt vaak benoemd als de tripartite view of attitudes. Het model 

wordt veelvuldig toegepast in de wetenschap (o.a. Allport, 1935; Breckler & Wiggens, 1989; Chaiken  

& Stangor, 1987; Eagly & Chaiken, 1993; Edwards, 1990; Farley & Stasson, 2003; Lavine, Thomson, 

Zanna, & Borginda, 1998; Olson & Zanna, 1993; Piderit, 2000; Shaw & Wright, 1967). Het model zorgt 
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voor een vastomlijnd kader voor het categoriseren van verschillende attitudes (Breckler, 1984; Fazio 

& Olson, 2003; Hogg & Cooper, 2007) en het biedt een handleiding voor onderzoek naar 

attitudevorming en attitudeverandering (Eagly & Chaiken, 1993).  

De kritieken op het ABC model zijn voornamelijk gericht op het feit dat er geen vastomlijnde 

benadering is met betrekking tot het terugbrengen van de meting van de drie attitude aspecten 

(affectie, gedrag en cognitie) naar één algemene meting van de attitude, rekening houdende met 

inconsistenties tussen de meting van de drie aspecten (Axelson & Brinberg, 1989; Fazio & Olson, 

2003). Aanvullend daarop beschrijven Fazio en Olson dat het meest problematische van het ABC 

model de aanname is dat attitudes altijd leiden tot een bepaalde gedragsintentie. Diverse 

wetenschappers kiezen er daarom voor om zienswijzen ten opzichte van attitudes terug te brengen 

naar twee of zelfs één component waarbij de gedragscomponent weggelaten wordt (o.a. Bem, 1972; 

Fazio, 1987; Fishbein & Ajzen, 1975; Fishbein & Middlestadt, 1995; Monahan, Murphy, & Zajonc, 

2000; Zajonc, 1980). Fazio en Olson beschrijven dat de veronderstelling dat attitude altijd leidt tot 

gedrag niet vanzelfsprekend is en in kan druisen tegen het gezonde verstand. Dat is de reden 

waarom eerder genoemde wetenschappers kiezen voor een benadering van attitude door middel 

van de component(en) affect en/of cognitie.  

2.2 ABC model 

Een attitude moet worden beschouwd als een multidimensionaal construct (Koustriava & 

Papadopoulos, 2013). Dat wil zeggen dat het begrip niet te omvatten is in één component. Attitudes 

bestaan uit drie verschillende componenten, namelijk de affectieve-, cognitieve- en de 

gedragscomponent (Breckler & Wiggens, 1989; Eagly & Chaiken, 1993; Edwards, 1990; Farley & 

Stasson, 2003; Lavine et al., 1998; Shaw & Wright, 1967). De opkomst van de driedeling van de 

componenten van attitude dateert uit het jaar 1960, in dat jaar introduceerden Rosenberg en 

Hovland hun driedelig ABC model. Eagly en Chaiken (1993) beschrijven dat in de lijn van het ABC 

model een attitude een niet-waarneembaar psychologisch begrip is dat zich toont in overtuigingen, 

gevoelens en gedrag. Attitudes zijn pas waarneembaar en meetbaar wanneer deze tot uiting worden 

gebracht (MacCorquodale & Meehl, 1948). In figuur 3 een schematische weergave van het ABC 

model. 

Figuur 3 ABC model (Rosenberg & Hovland, 1960) 

 

De denkwijze achter het ABC model heeft een sterke affiniteit met de drie functies van de ziel die 

reeds door Plato werden genoemd: voelen, denken en handelen (Bakker, Van der Voordt, Vink, & De 

Boon, 2014). Flood en Pease (2009) benadrukken dat attitudes beïnvloedbaar zijn op vier 

verschillende niveaus, namelijk op individueel, organisatorisch, gemeenschappelijk en 

Attitude 
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gevoelens en emotie 
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openlijk gedrag 
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kennis en geloof  
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maatschappelijk niveau6. In de volgende sub paragrafen wordt dieper ingegaan op de drie aspecten 

van het ABC model waarbij rekening wordt gehouden met de vier verschillende niveaus van Flood en 

Pease. 

2.2.1 Affectief 

De affectieve component van het ABC model is gebaseerd op emotionele ervaringen en voorkeuren 

(Kwon & Vogt, 2010). Veelal worden affectieve componenten van attitudes gemeten door middel van 

op gevoel gebaseerde verschillen zoals plezierig en niet plezierig, aangenaam en onaangenaam 

(Crites, Fabrigar, & Petty, 1994). Lawton et al. (2009) stellen op basis van de theorie van Russell 

(2003) dat de invloed op het affectieve aspect van attitudes het sterkst is wanneer er sprake is van 

een meer directe invloed op de zintuigen en een direct effect. De invloed op het affectieve aspect 

van attitudes is het zwakst wanneer er sprake is van een niet onmiddellijk effect. Er zijn 

onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat affecten een belangrijkere invloed hebben op attitude dan 

cognitie (o.a. Abelson, Kinder, Peters, & Fiske, 1982; Jackson et al., 1996; Stangor, Sullivan, & Ford, 

1991). Processen die betrokken zijn bij de formatie van affectieve attitudes zijn mere exposure, 

klassieke conditionering en operante conditionering (Crano & Prislin, 2010; Crisp & Turner, 2010; 

Fiske, 2010; Hogg & Cooper, 2007).  

Operante conditionering stelt dat gedrag een optelsom is van bepaalde gevolgen. Mensen leren een 

bepaald gedrag om iets te krijgen wat ze willen of om iets te vermijden wat ze niet willen (Coulter, 

2007). Klassieke conditionering is een fenomeen waarbij een prikkel een emotionele respons 

oproept, herhaaldelijk gekoppeld wordt aan een neutrale prikkel (die niets oproept), tot de neutrale 

prikkel die emotie-oproepende respons van de eerste prikkel heeft overgenomen (Aronson, Wilson, 

& Akert, 2005; Vandereycken & Van Deth, 2009). Bij de klassieke conditionering wordt een prikkel die 

een emotionele respons oproept, tegelijkertijd met een neutrale prikkel aangeboden. Dat gebeurt 

net zo lang tot de neutrale prikkel uiteindelijk zelf de emotionele respons oproept (Olson & Fazio, 

2001). Via klassieke of operante conditionering kunnen attitudes een positief of negatief affect 

aannemen (Cacioppo, Marshal-Goodell, Tassinary, & Petty, 1992; Kuykendall & Keating, 1990). Mere 

exposure kan een affectieve respons oproepen bij een herhaalde blootstelling van een prikkel in 

afwezigheid van alle andere prikkels (Bornstein, 1989; Zajonc, 1968). De herhaalde blootstelling 

creëert sympathie voor die prikkel, dat wordt het mere exposure effect genoemd (Aronson et al., 

2007). 

2.2.2 Gedrag  

De gedragscomponent verwijst naar het klaar zijn voor actie, naar de gedragsintentie tegenover het 

betreffende object (Brehm et al., 2006; Oskamp & Schultz, 2005). De gedragsintentie zal niet altijd 

leiden tot daadwerkelijk gedrag en bijbehorende acties (Solomon, Bamossy, Askegaard, & Hogg, 

2006). Rosenberg en Hovland (1960) voegden gedrag toe als derde dimensie aan het ABC model 

naast affectie en cognitie (Bakker et al., 2014). Gedrag wordt in relatie tot het ABC model ook wel 

omschreven als het conatieve aspect, het conatieve aspect bestaat net als het gedragscomponent uit 

de gedragsintentie (o.a. Arriaga & Agnew, 2001; Gerdes & Stromwall, 2008). Een op gedrag 

gebaseerde attitude is gericht op iemands observatie van hoe hij of zij zich gedraagt tegenover een 

attitude object (Aronson et al., 2005). De zelfperceptie theorie van Bem (1972) gaat hier verder op in 

                                                           
6
 Diepgaandere informatie over de vier verschillende niveaus kan worden gevonden in het artikel van Flood en 

Pease (2009): Factors influencing attitudes to violence against women (blz. 131 t/m 137). Harland en McCready 
(2015) en Friedman (2011) schrijven ook over de vier niveaus die attitudes kunnen beïnvloeden.     
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door te stellen dat mensen in bepaalde omstandigheden niet weten hoe ze zich voelen totdat ze zien 

hoe ze zich gedragen.  

2.2.3 Cognitie 

De cognitieve component bestaat uit gedachten, veronderstellingen en oordelen over het attitude 

object (Breckler & Wiggins, 1989). Eagly en Chaiken (1993) geven aan deze aspecten de 

overkoepelende term ‘overtuigingen’. Mensen hebben bepaalde overtuigingen over een attitude 

object en deze overtuigingen zijn op een bepaalde manier de basis van attitudes (Eagly & Chaiken, 

1993). Een attitude wordt gevormd op basis van cognities wanneer het individu over het attitude 

object gaat geloven dat het gewenste, ongewenste, verwachte of onverwachte uitkomsten 

voortbrengt (Hogg & Cooper, 2007). Cognitieve componenten worden gemeten op basis van harde 

en op kennis gebaseerde aspecten (Crites et al., 1994). Omdat de term overtuiging in het ABC model 

gezien wordt als evaluatieve overtuiging staat dit aspect van de attitude in relatie met het affectieve 

en het gedragsmatige component (Oskamp, 1977). Breckler en Wiggins (1989) hebben aangetoond 

dat affect en cognitie twee verschillende constructen zijn omdat ze nauwelijks correleren, maar juist 

beide sterk correleren met een algemene attitude. Millar en Millar (1990) hebben aangetoond dat 

attitudes in de kern affectief of cognitief kunnen zijn, dit is afhankelijk van welke component meer 

opvallend is voor een bepaald individu.       

2.3 Attitudesterkte en attitude evaluaties 

De algemene attitudesterkte kan worden samengevat als de mate waarin iemand aangeeft het 

attitude object belangrijk te vinden (Eagly & Chaiken, 1995). De term attitudesterkte wordt gebruikt 

om de variatie vast te leggen die een attitude neigt te hebben waarbij het maken van onderscheid 

een belangrijke hefboom is voor het voorspellen en begrijpen van de invloed van attitudes op het 

denken en het gedrag (Eaton, Majka, & Visser, 2008). Sterke attitudes zijn meer stabiel, minder 

beïnvloedbaar, een betere voorspeller van gedrag en meer toegankelijk dan zwakke attitudes (De 

Boer, 2008; Boninger, Krosnick, Berent, & Fabrigar, 1995; Fazio, McDonel, & Sherman, 1982; Fazio, 

1990; Holland, Verplanken, & Knippenberg, 2002; Schuman & Presser, 1981; Schwartz, 1978). Dat 

komt doordat sterke attitudes het beslissingsproces sneller beïnvloeden ten opzichte van zwakke 

attitudes waardoor er uiteindelijk attitude-consistent7 gedrag kan ontstaan (Forgas, Cooper, & Crano, 

2010). Uit de literatuur blijkt dat sterke attitudes sneller worden geactiveerd in het geheugen (Fazio, 

1990; Greenwald, Banaji, & Nosek, 2003; Holland et al., 2002). Fazio en Zana (1978) tonen in hun 

studie aan dat de sterkte van de attitude die mensen hebben ten opzichte van een object, bepalend 

is voor de mate waarin men zich laat beïnvloeden door contexteffecten. Hieruit is af te leiden dat een 

sterke attitude minder beïnvloedbaar is door minder relevante informatie ten aanzien van het object 

waarover een attitude wordt gevormd.   

De sterkte van een attitude is variabel en kan worden gemeten aan de hand van een schaal (Abelson, 

1988; Krosnick, Boninger, Chuang, Berent, & Carnot, 1993). Populaire schalen om attitudes te meten 

zijn die van Likert (1932), Osgood, Tannenbaum en Suci (1957) en de methode van Ajzen en Fishbein 

(1980) (Pruyn & Wilke, 2001). Middels de Likert schaal wordt respondenten telkens de vraag gesteld 

in hoeverre ze het eens zijn met een uitspraak of stelling bij veelal vijf antwoordmogelijkheden. Bij 

gebruik van de schaal van Osgood et al. (1957) wordt een respondent gevraagd om op een 7-

puntsschaal aan te geven wat hij van een attitude object vindt. De methodiek van Ajzen en Fishbein 

                                                           
7
 Consistent betekent samenhangend of hecht (Van Dale, 2015).  
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(1980) wordt gekenmerkt door de theorie dat een attitude is gebaseerd op een aantal overwegingen. 

De respondent kan met behulp van bijvoorbeeld een 5-puntsschaal per overweging aangeven in 

hoeverre de overweging samenhangt met het attitude object (Pruyn & Wilke, 2001).  

Een attitude kan op verschillende manieren worden geëvalueerd. In figuur 4 wordt een overzicht 

getoond van de diverse evaluatiemogelijkheden die een respondent zou kunnen hebben. 

Figuur 4 Evaluatiemogelijkheden van attitude objecten (vrij naar De Boer, 2008) 

 

Wanneer een attitude positief is zet het aan tot het bepaalde gedrag, een negatieve attitude remt 

daarentegen het bepaalde gedrag (Aarts & Van Woerkum, 2008). Als er gesproken wordt over een 

negatieve of positieve attitude wordt hierbij impliciet aangenomen dat de evaluatie van de attitude 

eendimensionaal is, het attitude object wordt positief of negatief geëvalueerd (Jonas, Brömer, & 

Diehl, 2000). 

Het is gebruikelijk dat een attitude bestaat uit overtuigingen die inconsistent zijn, dit wordt een 

ambivalente attitude genoemd (Ng, Hynie, & McDonald, 2012; Thompson, Zana, & Griffin, 1995). 

Deze inconsistentie wil zeggen dat een attitude is gebaseerd op een combinatie van positieve en 

negatieve aspecten. Ambivalente attitudes zijn tweedimensionaal, vaak minder stabiel, meer 

beïnvloedbaar, een slechtere voorspeller van gedrag en minder toegankelijk dan positieve of 

negatieve attitudes (Millon & Lerner, 2003). Ambivalente attitudes worden geassocieerd met 

emotionele spanning (Hass, Katz, Rizzo, Bailey, & Moore, 1992; Newby-Clark, McGregor, & Zanna, 

2002). Een voorbeeld van een ambivalente attitude is dat een persoon voorstander is van de 

invoering van een nieuw softwaresysteem op z’n werk doordat dit systeem ervoor zorgt dat hij beter 

zijn werk uit kan voeren, anderzijds heeft hij angst omdat hij bang is voor het verliezen van zijn baan 

omdat het nieuwe systeem werk bespaart. In dit voorbeeld zorgt de situatie voor een ambivalente 

attitude door middel van tegenstrijdige gedachten en gevoelens.  

Indifferente attitudes worden gekenmerkt door een gebrek aan gevoel (Klenosky, Perry-Hill, 

Mullendore, & Prokopy, 2015). Yoo (2010) omschrijft dat een indifferente attitude betekent dat 

iemand geen of beperkte gevoelens heeft ten aanzien van een attitude object. Klenosky et al. (2015) 

beschrijven dat onterecht het onderscheid tussen ambivalente en indifferente attitudes meestal over 

het hoofd wordt gezien en dat de twee groepen worden behandeld als één neutrale. Het verschil 

tussen de ambivalente en indifferente attitude is dat bij de ambivalente attitude het karakter van de 

positieve en negatieve aspecten sterker is dan bij een indifferente attitude.  

2.4 Attitude en gedrag 

In de wetenschappelijke literatuur op het gebied van sociaal psychologische studies wordt veel 

onderzoek gedaan naar de relatie tussen individuele attitudes en gedrag (Ajzen, 1987, 2005; Ajzen & 

Fishbein, 1977; Brief, 1998; Fishbein & Ajzen, 1974; Pratkanis & Turner, 1994). Attitudes blijken de 
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meest belangrijke factor te zijn voor gedragsintentie (Al-Rafee & Cronan, 2006). Uit een overzicht van 

Trafimow en Finlay (1996) bleek dat attitudes de beste voorspeller waren voor de gedragsintentie in 

29 van de 30 studies. Attitudes kunnen altijd worden gezien als een voorloper van gedrag, als 

aspecten van hoe een persoon zich daadwerkelijk zal gedragen in het dagelijks leven (Cohen, 1960). 

Attitudes zijn belangrijke determinanten voor gedrag, maar er dient wel rekening gehouden te 

worden met factoren die invloed hebben op de relatie tussen attitudes en gedrag, zogenaamde 

moderatoren (Robbins, 1997). Voorbeelden van deze moderatoren zijn het belang van de attitude, 

de toegankelijkheid en (het bestaan van) sociale druk (Robbins & Judge, 2008). Er is voldoende 

ondersteuning voor een causaal verband tussen attitudes en gedrag, zowel van attitudes naar gedrag 

als ook van gedrag naar attitudes (Holland et al., 2002). Fazio (1995) maakt onderscheid tussen 

sterke en zwakke attitudes in relatie tot gedrag. Als een attitude sterk is en gemakkelijk door het 

individu opgehaald kan worden uit het geheugen kan het gedrag worden beïnvloed, een zwakke 

attitude zal bij mensen minder snel tot actie leiden. De modellen Theory of Reasoned Action (TRA) en 

de Theory of Planned Behavior (TPB) worden veelvuldig genoemd gericht op attitudes als belangrijke 

voorspeller voor gedrag (Bohner & Wanke, 2002). De TRA (Fishbein & Ajzen, 1975) kan als voorloper 

worden gezien op de TPB (Ajzen, 1991). Beide theorieën zijn uitgewerkt in bijlage 2.   

2.5 Innovatie, attitude en mogelijk beïnvloedende factoren 

Op basis van de gevormde attitude wordt beslist tot adoptie of afwijzing van de betreffende 

innovatie (Rogers, 2003). Reijrink (2010) stelt dat de informatie uit het adoptieproces8 wordt gebruikt 

om een attitude te vormen ten opzichte van de innovatie. In deze paragraaf wordt beschreven welke 

relatie er bestaat tussen attitude en innovatie aangezien de garnalenpulsvisserij gezien kan worden 

als innovatie in de Nederlandse (garnalen)visserijsector. 

Een positieve attitude ten aanzien van een innovatie leidt eerder tot het gebruikmaken van de 

betreffende innovatie (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003). De toestand van de attitude levert 

een belangrijke bijdrage aan de stimulans om van een innovatief product, of van een innovatieve 

dienst gebruik te maken. Een innovatie kan worden beschreven als de ontwikkeling en 

implementatie van nieuwe combinaties (Schumpeter, 1934). Een andere definitie van innovatie is de 

ontwikkeling en het gebruik van nieuwe ideeën of gedragingen in organisaties gerelateerd aan 

nieuwe producten, service, markten, productiemethoden of organisatievormen (Damanpour & 

Wischnevsky, 2006; Perez-Luno, Wiklund, & Valle-Cabrera, 2001). Innoveren vraagt om een 

specifieke houding, het vraagt om een ondernemende attitude om kansen te zien en om een idee 

daadwerkelijk te ontwikkelen (Oskamp, 2009). In de literatuur worden significante verschillen 

gerapporteerd in attitudes ten aanzien van innovatie bij een vergelijking tussen personen met een 

eigen bedrijf en personen die in loondienst zijn (Huefner & Hunt, 1994; Robinson, Stimpson, Huefner, 

& Hunt, 1991). Ondernemers lijken een positievere attitude te hebben ten aanzien van innovatie in 

vergelijking met mensen in loondienst (Huefner & Hunt, 1994; Robinson et al., 1991).  

Over het algemeen is er in de literatuur weinig aandacht besteed aan het mogelijke verband tussen 

leeftijd en innovatief gedrag (De Clippeleer et al., 2009). Toch zijn er enkele onderzoeksresultaten die 

weergeven dat een hogere leeftijd een negatief effect heeft op het innovatief vermogen (Gelderblom 

et al., 2003; Ruis, 2012) of een negatief effect op de veranderbereidheid (TNS NIPO Businessbase, 

                                                           
8
 Het adoptieproces wordt gedefinieerd als het mentale proces dat het individu doorloopt van de eerste 

kennismaking met een innovatie tot de ingebruikname (Kotler & Armstrong, 2012).  
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2014). Ruis (2012) specificeert dat de leeftijd van een ondernemer een negatieve invloed heeft op 

procesinnovaties9. Op basis van deze informatie kan de volgende hypothese worden geformuleerd.   

Hypothese 1: Oudere ondernemers hebben een negatievere attitude ten aanzien van innovatie in 

vergelijking met jongere ondernemers. 

Janssen (2000) schrijft over een positieve relatie tussen het opleidingsniveau van medewerkers en 

innovatieve activiteiten. Een hoger opleidingsniveau lijkt een positieve invloed te hebben op iemands 

innovativiteit. Opleidingsniveau is een belangrijke demografische variabele om het gebruik van een 

innovatie te bepalen (Quazi & Talukder, 2011). De beslissing om gebruik te maken van een 

innovatieve ontwikkeling en de huidige bedrijfsvoering daarop te veranderen is gerelateerd aan de 

hoeveelheid kennis met betrekking tot de innovatie (Porter & Donthu, 2006). Early adopters10 van 

nieuwe technologieën hebben veelal een hoger opleidingsniveau en een betere kennis ten opzichte 

van groepen die later besluiten te innoveren (Porter & Donthu, 2006; Rogers, 2003). De volgende 

hypothese kan worden geformuleerd gericht op opleidingsniveau in relatie tot attitude.    

Hypothese 2: Ondernemers met een hogere11 opleiding hebben een positievere attitude ten aanzien 

van innovatie in vergelijking met ondernemers met een lagere12 opleiding.  

De omzetten van innoverende bedrijven groeien sneller dan die van niet-innoverende bedrijven 

(Klomp & Van Leeuwen, 2000). Innovatieve bedrijven zijn vaak de middelgrote en grote(re) bedrijven 

in een betreffende sector (Cohen & Klepper, 1996; Koetse, Van der Vlist, & De Groot, 2006; Robinson 

& Pearce, 1984; Variyam & Kraybill, 1993). Grotere bedrijven beschikken over het algemeen over 

meer hulpmiddelen en zijn beter geïnformeerd  dan kleine en middelgrote bedrijven waardoor de 

grotere bedrijven sneller in staat zijn om te innoveren (Koetse et al., 2006). Er bestaat een sterk 

vermoeden dat in de primaire sector de omvang van een bedrijf een positieve invloed heeft op het 

innovatieve vermogen (Christensen et al., 2011; Grande et al., 2007; Teece, 1986). Onderstaande 

hypothesen worden geformuleerd gericht op de attitude van ondernemers (garnalenvissers) in 

relatie tot innovatie op basis van de omzet en het aantal kotters (omvang) van de onderneming.   

Hypothese 3: Ondernemers met een grote(re) omzet13 hebben een positievere attitude ten aanzien 

van innovatie in vergelijking met ondernemingen met een lagere omzet. 

Hypothese 4: Ondernemers die in bezit zijn van meer dan één kotter hebben een positievere attitude 

ten aanzien van innovatie in vergelijking met ondernemingen met één kotter. 

Aansluitend bij de doelstelling van het onderzoek is het van belang om vast te stellen wat de 

algemene attitude is van de Nederlandse garnalenvissers op het gebied van innovatie met betrekking 

tot de garnalenpulsvisserij. Eerder is beschreven dat de ontwikkeling en de ingebruikname op kleine 

schaal van de garnalenpulsvisserij de Nederlandse garnalenvisserijsector in beroering heeft gebracht 

                                                           
9
 Procesinnovatie is gericht op het voldoen aan interne productiedoelstellingen zoals kostenreductie en 

rendementsverbetering (Lager, 2000; Pisano, 1997). 
10

 De early adopters zijn de tweede groep van 13,5% van de totale groep ondernemers volgens het 
adoptiefasenmodel van Rogers (2003), de groep van innovators van 2,5% is de categorie met de hoogste 
adoptiesnelheid. De early adopters zijn trendgevoelig, volgen markontwikkelingen en zijn geneigd de 
innovators te volgen (Smal et al., 2005). 
11

 In dit onderzoek wordt onder een hoge opleiding MBO niveau 4, SW 4, HBO of WO verstaan.  
12

 In dit onderzoek wordt onder een lagere opleiding MBO niveau 1, 2, 3, SW 5, 6, middelbaar onderwijs of 
lager dan middelbaar onderwijs verstaan. 
13

 Een grote omzet wordt in dit onderzoek gezien als gemiddeld meer dan € 500.000 per jaar. 
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(Goldsborough et al., 2014; Visserijnieuws, 2014a; Visserijnieuws, 2014b). Over het algemeen is uit 

deze berichtgeving op te maken dat bepaalde groepen garnalenvissers een negatieve attitude 

hebben ten aanzien van de garnalenpulsvisserij. Ten behoeve van het onderzoek is het zinvol om vast 

te stellen of er sprake van een verschil in attitude is op het gebied van innovatie met betrekking tot 

de garnalenpulsvisserij op basis van het visserijregistratienummer. Het visserijregistratienummer 

staat voor de plaats waar het vaartuig is geregistreerd. Uit diverse studies is gebleken dat aspecten 

van kennis, leren en innovatie een geografische dimensie kennen (Asheim & Gertler, 2005; Gertler, 

2003; Maskell & Malmberg, 1999). Met name vanuit de noordoostelijk in Nederland gevestigde 

garnalenvissers is kritiek geuit op de ontwikkeling van de (garnalen)pulsvisserij (RTV Noord, 2014; 

Schuttevaer, 2015; Visserijnieuws, 2014b). Daarom kunnen de volgende hypothesen worden 

geformuleerd.   

Hypothese 5: Noordoostelijke garnalenvissers14 hebben een negatievere attitude ten aanzien van de 

garnalenpulsvisserij dan de andere Nederlandse garnalenvissers15.   

Hypothese 6: Garnalenvissers die havenen in zuidwestelijke16 havens hebben een positievere attitude 

ten aanzien van de garnalenpulsvisserij dan Nederlandse garnalenvissers die elders17 havenen. 

De Nederlandse garnalenvisserij is een beroepsgroep die op basis van tal van factoren kan worden 

ingedeeld. Er is geen specifieke literatuur beschikbaar waarin de onderzoeksgroep wordt verdeeld op 

basis van juist die variabelen die zo kenmerkend, maar ook zo verschillend kunnen zijn voor de 

Nederlandse garnalenvissers. Hypothesen 7 tot en met 12 worden weergegeven met een 

onderbouwing op basis van praktijkervaring van de onderzoeker, de hypothesen worden door middel 

van statistisch exploratief onderzoek getoetst. 

Nieuw gebouwde vissersvaartuigen worden snel in verband gebracht met ontwikkeling en innovatie 

in de visserijsector (o.a. Hauge & Wilson, 2009; Maritiem Nederland, 2014; Visserijnieuws, 2016). De 

Nederlandse garnalenvloot kent een enorme spreiding in bouwjaren van de kotters, één van de 

oudste garnalenkotters dateert van 1899 en de nieuwste kotter dateert van 2016 (Pronk, 2016). De 

volgende hypothese is geformuleerd gericht op het bouwjaar van een garnalenkotter (casco18) en de 

attitude ten aanzien van innovatie, de garnalenpulsvisserij. 

Hypothese 7: Garnalenvissers met een nieuwere19 garnalenkotter hebben een positievere attitude ten 

aanzien van de garnalenpulsvisserij dan garnalenvissers met een oudere20 garnalenkotter. 

Verder is het interessant om te toetsen of het aantal jaren dat een visserman een 

garnalenvergunning bezit effect heeft op de attitude op het gebied van innovatie met betrekking tot 

de garnalenpulsvisserij. Door middel van deze variabele kan een duidelijk onderscheid worden 

gemaakt met de variabele “leeftijd”. Dit onderscheid dient gemaakt te worden aangezien de laatste 

                                                           
14

 Onder de noordoostelijke garnalenvissers vallen de vissers met de visserijregistratienummers HA, TS, UQ, LO, 
ZK, TM, OL en WL conform de vraagstelling in de vragenlijst (zie bijlage 3). 
15

 Onder de overige garnalenvissers vallen de regio’s noordwest, midden en zuidwest Nederland.  
16

 Onder de zuidwestelijke havens vallen Scheveningen, Stellendam, Colijnsplaat, Breskens, Vlissingen en 
Yerseke. 
17

 Onder de overige havens vallen regio noordwest (Oudeschild, Den Oever, Den Helder en IJmuiden), regio 
midden (Makkum en Stavoren) en regio noordoost (Harlingen, West-Terschelling, Lauwersoog, Zoutkamp en 
Eemshaven). 
18

 Een casco is de romp van een schip (Van Dale, 2015), in dit geval van een garnalenkotter. 
19

 Bouwjaar kotter (casco) vanaf het jaar 1990.  
20

 Bouwjaar kotter (casco) voor het jaar 1990.  
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10 jaren een groei van het aantal actieve garnalenvissers heeft plaatsgevonden (o.a. Schuttevaer, 

2013; Taal & Turenhout, 2014a). Het aantal Nederlandse vergunningen is beperkt door de overheid 

maar de beschikbare vergunningen worden wisselend bevist. Vandaar is onderstaande hypothese 

geformuleerd. 

Hypothese 8: Garnalenvissers die korter21 in het bezit zijn van een garnalenvergunning hebben een 

positievere attitude ten aanzien van de garnalenpulsvisserij dan garnalenvissers die langer22 in bezit 

zijn van een garnalenvergunning. 

Er wordt in de Nederlandse garnalenvisserij onderscheid gemaakt in het type garnalenvergunning, er 

bestaat een tweedeling tussen zogenaamde GK-vergunningen en GV-vergunningen. Een GK-

vergunning (Garnalenvergunning Kustwateren) is een vergunning waarmee op garnalen mag worden 

gevist en geldt voor de Noordzee, de Zeeuwse wateren, inclusief de Waddenzee (Goldsborough et 

al., 2014). Een GV-vergunning (Garnalenvergunning Visserijzone) is een vergunning waarmee op 

garnalen mag worden gevist en geldt voor de Noordzee, de Zeeuwse wateren, exclusief de 

Waddenzee (Goldsborough et al., 2014). In Nederland zijn 91 GK-vergunningen en 133 GV-

vergunningen in bezit van ondernemers. In de visserijsector leeft het idee dat de GK-vloot meer 

traditioneel vist dan de GV-vloot. Door middel van onderstaande hypothesen kan dit worden 

getoetst met de attitude op het gebied van innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij als 

afhankelijke variabele. 

Hypothese 9: Garnalenvissers die in bezit zijn van een GV-vergunning hebben een positievere attitude 

ten aanzien van de garnalenpulsvisserij dan garnalenvissers die in bezit zijn van een GK-vergunning.  

Hypothese 10: Garnalenvissers die de Waddenzee als belangrijkste visgebied aanmerken hebben een 

negatievere attitude ten aanzien van de garnalenpulsvisserij dan garnalenvissers die visgebieden 

buiten de Waddenzee aanmerken als belangrijkste visgebied.   

Het aantal zeedagen duidt het aantal dagen dat een kotter vist. Het aantal zeedagen vissend op 

garnalen van Nederlandse kotters varieert enorm. In het jaar 2014 varieerde het aantal zeedagen 

voor de garnalenvisserij tussen 1 dag (bestaande uit 7 vis uren) en ruim 201 dagen, in totaal bedroeg 

het aantal zeedagen vissend op garnalen 21.100 in 2014 (Turenhout, 2015). Deze variatie kan ten 

dele worden verklaard doordat bepaalde kotters niet alleen op garnalen vissen maar ook op platvis, 

rondvis (met name kabeljauw) en Noorse kreeft. Onder andere zogenaamde Eurokotters23 vissen 

meestal afwisselend op platvis, rondvis, Noorse kreeft en garnalen, afhankelijk van het seizoen en 

hun quotum (Productschap Vis, 2016a). Onderstaande hypothese wordt geformuleerd om de 

attitude op het gebied van innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij te toetsen in relatie 

tot het aantal zeedagen vissend op garnalen. 

Hypothese 11: Garnalenvissers met een hoger24 aantal zeedagen vissend op garnalen hebben een 

negatievere attitude ten aanzien van de garnalenpulsvisserij dan garnalenvissers met een lager25 

aantal zeedagen vissend op garnalen.    

                                                           
21

 Onder korter wordt verstaan dat de respondent korter dan 20 jaren in bezit is van een garnalenvergunning. 
22

 Onder langer wordt verstaan dat de respondent langer dan 20 jaren in bezit is van een garnalenvergunning.  
23

 Eurokotters zijn vaartuigen die veelal 24 meter of korter zijn en vissen met een motorvermogen van niet 
meer dan 300 pk zodat in de 12-mijlszone kan worden gevist (Deerenberg, De Mesel, Jak, & Quirijns, 2009; Piet, 
Quirijns, & Star, 2004). De 12-mijlszone is de zone tot ongeveer 21 kilometer uit de kust waar een specifieke 
regelgeving voor visserij bestaat (Productschap Vis, 2016b). 
24

 Onder hoger wordt verstaan dat een respondent meer dan 150 zeedagen op garnalen vist (per jaar). 
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In de Nederlandse garnalenvisserij zijn walschippers actief. Een walschipper is een persoon die zich 

bij een visserijbedrijf of rederij bezig houdt met de werkzaamheden aan wal, voorbeelden van deze 

werkzaamheden zijn de administratie of het maken en onderhouden van visserijnetwerk. Seggelen 

en Smulders (2010) wijzen op het hiërarchische karakter van de visserijsector waarin oudere vissers, 

soms in de rol van walschipper, vaak als regimebewaker optreden en jongere vissers en nieuwe 

ideeën niet altijd de benodigde ruimte geven. Walschippers hebben over het algemeen meer de 

gelegenheid om geïnformeerd te worden over ontwikkelingen in de sector aangezien men de 

werkweek niet doorbrengt op zee. Om deze reden bestaat de verwachting dat walschippers 

positiever zijn ten aanzien van innovatie doordat ze meer tijd en gelegenheid hebben om de 

ontwikkelingen te kunnen volgen. Op basis van deze redenering kan onderstaande hypothese 

worden geformuleerd. 

Hypothese 12: Walschippers hebben een positievere attitude ten aanzien van de garnalenpulsvisserij 

dan garnalenvissers die zelf schipper zijn aan boord van een kotter.  

Uit onderzoek van Metselaar (1997) blijkt dat attitude, normen en ervaren gedragscontrole een 

positieve relatie vertonen met veranderbereidheid. Affectieve betrokkenheid bij de organisatie in 

combinatie met een affectieve attitude ten aanzien van organisatieverandering vertonen een 

positieve relatie (Metselaar, 1997). Veranderbereidheid is een cognitief, emotioneel en intentioneel 

positieve attitude ten opzichte van verandering (Visser, Willems, & Ribbens, 2005). 

Veranderbereidheid wordt onderscheiden in drie componenten: een cognitief, affectief en 

intentioneel component (o.a. Bouckenooghe, Devos, & Van den Broeck, 2008; Piderit, 2000; Visser et 

al., 2005). Bij cognitieve veranderbereidheid gaat het om de mate waarin individuen de meerwaarde 

van de verandering zien voor de organisatie en het eigen werk in het bijzonder (Metselaar & 

Cozijnsen, 2005). Affectieve veranderbereidheid is een positieve attitude ten opzichte van 

verandering voortkomend vanuit de emotie die de specifieke verandering of verandering in het 

algemeen bij  het individu oproept (Verhage, 2010). In verschillende onderzoeken is aangetoond dat 

affectieve veranderbereidheid de belangrijkste voorspeller van de gedragsintentie is (o.a. Metselaar, 

1997; Metselaar & Cozijnsen, 2005). Om deze reden wordt affectieve veranderbereidheid vaak als de 

meest belangrijke en wenselijke vorm van veranderbereidheid gezien (Hartkamp, 2007; Van der Kolk, 

2009). De gedragsintentie kan negatief worden beïnvloed door waargenomen risico’s (Al Kailani & 

Kumar, 2011; Elliot & Fowel, 2000; Ernst & Young, 2001; Garbarino & Strahilevitz, 2004; Thong, 

2010). Studies van Al Kailani en Kumar (2011) en Thong (2010) tonen aan dat waargenomen risico’s 

een negatief effect zouden kunnen hebben op de intentie tot innovatief vermogen. Op basis van de 

theorie over affectieve attitudes kan onderstaande hypothese worden geformuleerd. 

Hypothese 13: Affectieve attitudes zijn een betere voorspeller van gedragsintentie in relatie tot 

innovatie dan cognitieve attitudes. 

De intentionele veranderbereidheid van de medewerker heeft betrekking op de hoeveelheid moeite 

en energie die de betreffende medewerker in het veranderproces bereid is te steken (Bouckenooghe 

et al., 2008). De drie vormen van veranderbereidheid kunnen apart worden gemeten maar mogen 

niet volledig los van elkaar worden gezien (Verhage, 2010). Zeker in tijden van verandering 

beïnvloeden cognities en emoties (affect) elkaar (Damasio, 1994; Devos, Buelens, & Bouckenooghe, 

2002).  

                                                                                                                                                                                     
25

 Onder lager wordt verstaan dat een respondent minder dan 150 zeedagen op garnalen vist (per jaar). 
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3 Methodologie 
In het hoofdstuk methodologie wordt aandacht besteed aan de methode van het onderzoek en de 

verantwoording van bepaalde keuzes die ten behoeve van het onderzoek zijn gemaakt.  

3.1 Methode van onderzoek 

Het onderzoek is beschrijvend, toetsend en exploratief van karakter. Het beschrijvende aspect richt 

zich op de opbouw van het theoretisch kader. Het toetsend karakter richt zich op in hoeverre de 

algemene kennis (theorie) over attitudes van toepassing is op de Nederlandse garnalenvissers op het 

gebied van innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij. Het exploratief aspect richt zich op 

die aspecten van de Nederlandse garnalenvisserij op het gebied van innovatie met betrekking tot de 

garnalenpulsvisserij waarvan geen aansluitende kennis (theorie) beschikbaar is. Er is gekozen voor 

een combinatie tussen een kwantitatieve en een kwalitatieve studie. De gemengde methode is de 

algemene term voor het gebruik van zowel kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden in 

één onderzoek. In dit onderzoek zal de gemengde methode sequentieel worden toegepast. Dat wil 

zeggen dat de kwantitatieve en kwalitatieve methode na elkaar worden gebruikt en niet tegelijkertijd 

(Saunders, Lewis, Thornhill, Booij, & Verckens, 2011). Door de combinatie van beide methoden, 

zowel kwantitatief als ook kwalitatief, wordt het zogenaamde profoundisation model toegepast. Dit 

model is gebaseerd op de uitvoering van de kwalitatieve studie na de analyse van de resultaten van 

de kwantitatieve studie waarbij de kwalitatieve studie dient ter verrijking van de kwantitatieve 

onderzoeksresultaten (Langdridge & Hagger - Johnson, 2009). In figuur 5 wordt het profoundisation 

model weergegeven.  

Figuur 5 Profoundisation model (Mayring, 2001)  

   

 

3.1.1 Kwantitatief onderzoek 

Kwantitatieve gegevens zijn gebaseerd op betekenissen die van getallen zijn afgeleid, waarbij 

verzamelen resulteert in numerieke gestandaardiseerde gegevens en dient er een analyse uitgevoerd 

te worden door middel van diagrammen en statistische methoden (Saunders, Lewis, & Thornhill, 

2006). Als kwantitatieve dataverzamelingsmethode wordt een vragenlijst onder alle Nederlandse 

garnalenvissers (vergunninghouders) afgenomen, de vragenlijst wordt anoniem verwerkt. De 

populatie (N) betreft 224 vergunninghouders, de vergunning is gekoppeld aan een Nederlands 

garnalenvissersvaartuig. Onder Nederlandse garnalenvissersvaartuigen worden vaartuigen verstaan 

die met een Nederlands visserijregistratienummer actief zijn in de garnalenvisserij en/of zijn 

ingeschreven in het Nederlands visserijregister. Het diepte interview (kwalitatief) en de vragenlijst 

kunnen worden gekenmerkt als primair onderzoek. Beide methoden leveren gegevens op die 

specifiek zijn voor het onderzochte geval (Tench & Yeomans, 2008). Uit primair onderzoek komt 

primaire data voort die rechtstreeks ontleend wordt aan het onderzoeksobject door empirische 

onderzoeksmethoden zoals interviews, focusgroepen, observatie of een vragenlijst (Wimmer & 

Dominick, 2011). 

3.1.2 Kwalitatief onderzoek 

Kwalitatieve gegevens zijn gebaseerd op betekenissen die door woorden of observaties worden 

uitgedrukt, waarbij verzamelen resulteert in niet gestandaardiseerde gegevens die gecategoriseerd 

en geanalyseerd dienen te worden door middel van conceptualisatie (Saunders et al., 2006). Als 

Kwantitatief onderzoek Resultaten  Kwalitatief onderzoek 
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kwalitatieve dataverzamelingsmethode worden diepte-interviews26 toegepast en analyse van 

verslagen (deskresearch) met betrekking tot de garnalenpulsvisserij. Het deskresearch bestaat uit 

secundaire bronnen die worden geanalyseerd. Bij secundair onderzoek worden reeds bestaande 

gegevens voor een ander doel gebruikt dan waarvoor ze oorspronkelijk verzameld zijn (Daas & 

Arends - Tóth, 2009). Binnen het secundaire onderzoek zijn drie onderzoeksstrategieën te 

onderscheiden: content analyse, secundaire analyse en systematische review (meta - analyse) 

(Golden, 1976; ’t Hart, Boeije, & Hox, 2005). In dit onderzoek zal de content analyse worden gebruikt 

als secundaire onderzoeksstrategie.  

Het diepte interview wordt toegepast om de kwantitatieve onderzoeksresultaten te verkennen. Het 

diepte interview biedt de mogelijkheid om het zingevingskader van de respondent te achterhalen 

(Lucassen & Olde Hartman, 2007). Na het deskresearch dat met name bestaat uit 

literatuuronderzoek en de empirische dataverzameling (vragenlijsten) worden de diepte interviews 

afgenomen. Door als laatste in het onderzoek de diepte interviews af te nemen bij enkele 

Nederlandse garnalenvissers wordt er getracht meer diepgang in de uitkomsten van het 

kwantitatieve onderzoek aan te brengen. Een combinatie van een kwalitatieve en kwantitatieve 

benadering en een adequate uitvoering van deze combinatie kan leiden tot een meer volledig beeld 

van de werkelijkheid van datgene dat wordt onderzocht (De Boer, 2006). Lucassen en Olde Hartman 

(2007) beschrijven dat door middel van een combinatie van een kwantitatieve studie met een 

kwalitatieve studie er een meer holistische, valide en robuuste beschrijving van het 

onderzoeksprobleem ontstaat. 

3.1.3 Combinatie van methoden 

Denzin (1978) kenmerkt de beschreven combinatie tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek als 

across-method triangulatie. Jakob (2001) beschrijft dat de across-method methodiek bijdraagt aan 

een verhoogde validiteit. De centrale gedachte van de combinatie van methoden in de across-

method methodiek is om een combinatie van kennis te realiseren door de clustering van twee data 

materialen die zijn verkregen door een diverse onderzoeksmethodiek (Jakob, 2001). Teneinde van 

het kwantitatieve- en kwalitatieve onderzoek zal moeten blijken in hoeverre de 

onderzoeksresultaten op elkaar aansluiten. Erzberger en Kelle (2003) onderscheiden drie typen van 

integreren van onderzoeksresultaten: convergentie, complementariteit en divergentie. Convergentie 

betekent dat de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten samenvallen. Complementariteit betekent 

dat de resultaten van het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek betrekking kunnen hebben op 

verschillende aspecten of verschijnselen, maar complementair zijn aan elkaar. Divergentie betekent 

dat de resultaten van het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek uiteenlopen, elkaar niet 

bevestigen.     

3.2 Dataverzameling 
Het onderzoek start met een literatuuronderzoek ter verdieping van het hoofdaspect van het 

onderzoek, het begrip attitude. Na het literatuuronderzoek wordt een survey uitgevoerd middels 

vragenlijsten. Diepte interviews vormen het kwalitatieve onderzoek waarvan het resultaat tot meer 

diepgang dient te leiden in het kwantitatieve onderzoeksresultaat.  

                                                           
26

 Na het afnemen van de vragenlijst worden er meerdere (5) interviews afgenomen ten behoeve van de 
kwalitatieve studie. De interviews worden afgenomen bij verschillende ‘typen’ garnalenvissers die voorafgaand 
aan het kwalitatieve onderzoek worden gedefinieerd, mede aan de hand van de kwantitatieve 
onderzoeksresultaten.  
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3.2.1 Vragenlijst (kwantitatief onderzoek) 

Vragenlijsten worden door Gray (2009) gedefinieerd als research tools waarmee mensen worden 

gevraagd om te reageren op éénzelfde reeks vragen in een vooraf bepaalde volgorde. De 

beantwoording van de vragenlijst dient invulling te geven aan het affectieve, gedragsmatige en 

cognitieve aspect vanuit het ABC model. Aangevuld daarop zal de vragenlijst aanvangen met een 

viertal algemene vragen over de persoonlijke achtergrond van de vergunninghouder vervolgd door 

een negental vragen over de bedrijfssituatie. De persoonlijke- en bedrijfsgerelateerde vragen kunnen 

in combinatie met de vragen over de garnalenpulsvisserij antwoord geven op wat voor type 

visserman de respondent is. De specifieke vragen waarmee de onafhankelijke variabelen zijn 

gevormd zijn opgenomen in de vragenlijst die als bijlage 3 aan dit rapport is toegevoegd. Mogelijk 

kunnen er verschillende typen garnalenvissers worden geconstrueerd, net zoals Christensen en 

Raakjær (2006) verschillende groepen vissers hebben vastgesteld in de Deense demersale visserij. De 

op het ABC model gebaseerde vragenlijst van De Meuse en Hostager (2001) wordt als basis gebruikt 

voor het onderzoek aangevuld met persoonlijke en bedrijfsgerelateerde vragen. De vragenlijst is 

voorafgaand aan de afname beoordeeld en (taalkundig) geredigeerd door een drietal 

garnalenvissers. Deze handeling is verricht om te controleren of de vragenlijst voor de 

garnalenvissers voldoende leesbaar en begrijpelijk was en ter beperking van interpretatieverschillen.  

Ten behoeve van de afname van de vragenlijst wordt geen sample genomen van de populatie, de 

gehele populatie (N = 224) wordt gevraagd deel te nemen aan de survey. De vragenlijst inclusief een 

begeleidende brief is op donderdag 17 december 2015 per post verstuurd aan de Nederlandse 

garnalenvissers. De garnalenvissers zijn in de laatste week van 2015 herinnerd aan de invulling van 

de vragenlijst via een bericht van hun producenten organisatie, Nederlandse garnalenvissers die op 

dat moment niet lid waren van een producenten organisatie zijn persoonlijk herinnerd. Vragenlijsten 

die voor 17 januari 2016 zijn ingevuld en ontvangen zijn verwerkt, vragenlijsten die na deze datum 

zijn ontvangen zijn niet verwerkt. Twee vragenlijsten zijn na de deadline ontvangen en niet verwerkt.       

3.2.2 Diepte interview (kwalitatief onderzoek) 

Het diepte interview dat na de analyse van de vragenlijst is afgenomen is semigestructureerd van 

karakter. Interviews kunnen rijke inzichten bieden aan de onderzoeker en betekenisgeving over 

specifieke onderzoeksonderwerpen (Kvale & Brinkmann, 2008). Een voordeel van het gebruik van 

interviews voor onderzoek is het directe (face-to-face) contact zodat expressies duidelijker 

overkomen en het feit dat antwoorden van de geïnterviewde meer spontaan zonder een directe 

reflectie tot de interviewer komen (Bryman, 2001). Semigestructureerde interviews zijn vooraf 

opgebouwd uit een serie van vragen en/of onderwerpen waarbij een zekere mate van flexibiliteit 

bestaat voor de interviewer en de geïnterviewde (Bryman, 2001; Rowley, Jones, Vassiliou, & Hanna, 

2012). De interviewer kan aanvullende vragen stellen ter zinvolle aanvulling van datgene wat 

onderzocht wordt en daarnaast mag de geïnterviewde interessante commentaren toevoegen in het 

interview (Rowley et al., 2012). De semigestructureerde interview methodiek is een uitermate 

geschikte aanpak om goed geïnformeerde beroepsbeoefenaars te laten rapporteren over hun 

attitudes, ervaringen, kennis en begrip van de werkpraktijk en bijbehorende processen (Rowley et al., 

2012). Semigestructureerde interviews en kwalitatieve analyses zijn met name geschikt wanneer er 

een hoge mate van interesse is in de complexiteit of het proces van het onderzoeksobject en 

wanneer een kwestie omstreden of persoonlijk is (Smith, Harré, & Van Langenhove, 1995). Een 

belangrijk aandachtspunt voor de interviewer bij een semigestructureerd interview is de concentratie 

die tijdens het gesprek vastgehouden moet worden aangezien de interviewer af moet kunnen wijken 
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van de vragenlijst ter bevordering van de diepgang van het interview (Opdenakker, 2006; Wengraf, 

2001).  

De sample strategie bij de diepte interviews is gebaseerd op een aselecte steekproef, een 

gestratificeerde steekproeftrekking. Een gestratificeerde steekproef wordt gebruikt als de elementen 

die uit de populatie worden getrokken, opgedeeld kunnen worden in twee of meer groepen (strata), 

waarbij de variatie in respons binnen een stratum kleiner is dan de variatie binnen de gehele 

populatie (MacClave, Benson, Sincich, & Knypstra, 2011). Bij een gestratificeerde steekproeftrekking 

wordt het kader verdeeld in niet-overlappende groepen (strata), zodanig dat de geconstrueerde 

groepen homogeen zijn met betrekking tot de onderzoeksvariabelen (Khan, Reddy, & Rao, 2015). De 

strata voor dit onderzoek worden bepaald aan de hand van de gemiddelde jaaromzet van de 

garnalenvisser en de attitude op het gebied van innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij 

die voortkomt uit het kwantitatieve onderzoek. Er zijn vijf Nederlandse garnalenvissers geïnterviewd 

ten behoeve van het kwalitatieve onderzoek, dit aantal garnalenvissers vormt 2,2% van de 

onderzoekspopulatie (N = 224).  

3.3 Operationalisatie 

In deze paragraaf worden de theoretische begrippen vertaald in empirisch meetbare begrippen. Er 

wordt onderscheid gemaakt tussen de operationalisatie van het kwantitatieve onderzoek en de 

operationalisatie van het kwalitatieve onderzoek. 

3.3.1 Operationalisatie kwantitatief onderzoek 

Het te meten begrip in dit onderzoek betreft de attitude op het gebied van innovatie van 

Nederlandse garnalenvissers waarbij als case de garnalenpulsvisserij wordt toegepast als innovatieve 

ontwikkeling. De attitude wordt in het kwantitatieve onderzoek gemeten door middel van een 

vragenlijst die gebaseerd is op de Reaction to Diversity (RTD) vragenlijst van De Meuse en Hostager 

(2001). De RTD vragenlijst kan ingezet worden om attitudes de meten door gericht te vragen of de 

respondent het onderzoeksonderwerp (de garnalenpulsvisserij) steunt, er zorgen over heeft of in 

hoeverre de respondent zich committeert aan het onderzoeksonderwerp. De RTD vragenlijst wordt 

als basis gebruikt en zal worden aangepast om gerichte vragen te kunnen stellen aan de Nederlandse 

garnalenvissers met betrekking tot innovatie in de vorm van de garnalenpulsvisserij. De RTD 

vragenlijst zal zodanig ingedeeld worden dat er een aansluiting wordt gevonden op het ABC model, 

op basis van de methodiek in de studie van Salaün en Pontet (2013). Middels een zogenaamde Likert 

schaal toe te passen in de vragenlijst zal de attitude(sterkte) meetbaar worden. De Likert schaal is 

een zelfbeoordelingsschaal waarmee percepties, ervaringen, attitudes, intenties en meningen 

kunnen worden gemeten (Evers, 1998). De Likert schaal is een veel gebruikte methode om uni 

dimensionaal te meten (Polit & Hungler, 1995). Er zal gebruik worden gemaakt van een 5-punts Likert 

schaal variërend van ‘oneens’ tot en met ‘eens’.  

De affectieve, gedragsmatige en cognitieve variabele met betrekking tot de gedragsintentie zijn 

samengesteld door de 18 vragen uit de RTD vragenlijst. De affectieve variabele bestaat uit het 

gemiddelde van 6 vragen, de variabele gedrag bestaat uit het gemiddelde van 4 vragen en de 

cognitieve variabele bestaat uit het gemiddelde van 8 vragen. De indeling van de vragen in de 

componenten van het ABC model is door de onderzoeker zelf uitgevoerd aangezien in de RTD 

vragenlijst van De Meuse en Hostager (2001) geen verdeling in de componenten is gemaakt. De aan 

de garnalenvissers verzonden vragenlijst is opgenomen in bijlage 3 waarin ook per vraag 

waarneembaar is onder welk component van het ABC model de vraag is ingedeeld.  
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3.3.2 Operationalisatie kwalitatief onderzoek 

Ten behoeve van het kwalitatieve onderzoek is het van belang dat er een helder interviewschema 

ten grondslag ligt aan de vijf semigestructureerde interviews die worden afgenomen. De interviews 

dienen ter verdieping van het kwantitatieve onderzoeksresultaat, de structuur van de interviews 

wordt vandaar mede opgebouwd aan de hand van de uitkomsten van het kwantitatieve onderzoek. 

Het interviewprotocol ten behoeve van het kwalitatieve onderzoek is bijgevoegd in bijlage 4. De 

diepte interviews zijn opgenomen met een audiorecorder en hebben plaatsgevonden in de periode 

van donderdag 11 februari tot en met vrijdag 26 februari 2016. Een accurate opname van een 

interview draagt bij aan de betrouwbaarheid van het onderzoek aangezien ten tijde van het 

structureren en het analyseren van de interviews het interview opnieuw kan worden beluisterd 

(Green & Thorogood, 2014).   

3.4 Data-analyse 

De gemengde methode is een algemene term voor het gebruik van zowel kwantitatieve als 

kwalitatieve methoden en procedures voor het verzamelen en analyseren van gegevens. Eerder is 

beschreven dat in dit onderzoek de sequentiële benadering is gekozen zodat beide 

onderzoeksmethoden na elkaar worden uitgevoerd. Voor de analyse betekent dat binnen de 

gemengde methode de kwantitatieve gegevens kwantitatief worden geanalyseerd en de kwalitatieve 

gegevens kwalitatief worden geanalyseerd (Saunders et al., 2011). 

3.4.1 Analyse vragenlijsten (kwantitatief onderzoek) 

Het kwantitatieve onderzoeksresultaat zal worden verwerkt en geanalyseerd in het SPSS27 

gegevensanalysesysteem zodat de hypothesen statistisch kunnen worden getoetst. Uit de analyse 

van de kwantitatieve data (respons vragenlijsten) middels lineaire regressieanalyses zal moeten 

blijken wat de attitude is van de Nederlandse garnalenvissers ten aanzien van innovatie in de vorm 

van garnalenpulsvisserij en welke variabelen van invloed zijn op deze attitude. Hypothese 1 tot en 

met 12 zijn getoetst door middel van één lineaire regressie analyse door middel van de Enter 

methode waarin alle 12 opgegeven onafhankelijke variabelen zijn meegenomen. Door alle 12 

opgegeven variabelen gezamenlijk te toetsen wordt er rekening gehouden met de inmenging van de 

variabelen op elkaar. Hypothese 13 is afzonderlijk getoetst met een lineaire regressie analyse door 

middel van de Enter methode. In deze analyse wordt aangetoond of affectieve attitudes een betere 

voorspeller zijn van gedragsintentie in relatie tot innovatie dan cognitieve attitudes. In de analyse is 

rekening gehouden met de inmenging van de variabele gedrag als onderdeel van het ABC model.      

3.4.2 Analyse diepte interviews (kwalitatief onderzoek) 

Het kwalitatieve onderzoeksresultaat zal eerst worden gestructureerd alvorens de analyse 

plaatsvindt. Bij het structureren van de kwalitatieve data worden drie stappen onderscheiden: 

ordening, labeling en het vinden van verbanden (Baarda, De Goede, & Teunissen, 2005). Het ordenen 

van de kwalitatieve data heeft plaatsgevonden door het beluisteren van de audio opnames, het 

ordenen van gemaakte aantekeningen tijdens de interviews, het schriftelijk uitwerken van de 

interviews (bijlage 13) en het ter goedkeuring en aanvulling voorleggen van de uitwerking van de 

interviews aan de respondenten. Op basis van de schriftelijke verslaglegging van de interviews zijn 

                                                           
27

 SPSS is een (statistisch) softwarepakket waarmee kwantitatieve onderzoeksresultaten kunnen worden 
geanalyseerd door middel van tal van analysetechnieken (Huizingh, 2004). 
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fragmenten die relevant zijn voor de vraagstelling van het onderzoek gelabeld. Deze labels zijn 

zodanig geordend dat er in één overzicht verbanden kunnen worden aangetoond (bijlage 14).    

3.5 Methodologische issues 

In de paragraaf methodologische issues wordt aandacht besteed aan de betrouwbaarheid, validiteit 

en de inperking van het onderzoek.  

3.5.1 Betrouwbaarheid 

Betrouwbaarheid wordt omschreven als de consistentie van een meting en verwijst naar de mate van 

herhaalbaarheid van onderzoek (Goodwin, 2004). De mate van herhaalbaarheid van het onderzoek is 

goed te noemen. Voor een vervolgonderzoek kan dezelfde vragenlijst en hetzelfde interviewprotocol 

worden gebruikt. Verder is er duidelijk beschreven hoe de gestratificeerde steekproef wordt 

getrokken ten behoeve van het kwalitatieve onderzoek. Voor de berekening van de betrouwbaarheid 

in het kwantitatieve onderzoek wordt de zeer gebruikelijke Cronbach’s alpha (α) toegepast. De meest 

gebruikte methode om de betrouwbaarheid van een test vast te stellen is de Cronbach’s alpha 

(Segers, 2002). De betrouwbaarheid van het onderzoek wordt onder andere bepaald door de respons 

van de populatie (N = 224) op de vragenlijst, de respons betreft 44%. Dit percentage is dermate hoog 

dat het een positieve bijdrage levert aan de betrouwbaarheid van het onderzoek. Er dient ten 

aanzien van de betrouwbaarheid opgemerkt te worden dat onderzoeker D.W. van Tuinen werkzaam 

is in de Nederlandse visserijsector en over een goed netwerk beschikt waardoor de benodigde 

informatie relatief eenvoudig kan worden verkregen.  

3.5.2 Validiteit 

De validiteit refereert aan het feit of er wordt gemeten wat beoogd werd om te meten (Baarda & De 

Goede, 2001). De toepassing van de across-method methodiek draagt in een belangrijke mate bij aan 

een verhoogde validiteit. Door de combinatie van methoden worden twee data materialen 

geclusterd die zijn verkregen door een diverse onderzoeksmethodiek, namelijk vanuit kwantitatief en 

kwalitatief onderzoek (Jakob, 2001). Het betreft een positief aspect voor de externe validiteit dat alle 

Nederlandse garnalenvissers worden betrokken in het kwantitatieve onderzoek, er hoeft geen 

steekproef te worden getrokken. De externe validiteit van een onderzoek geeft aan in hoeverre het 

resultaat van dat onderzoek betrekking heeft op de wereld buiten de directe onderzoekspopulatie en 

opgaat voor de gehele populatie, daarmee is het een maat voor de generaliseerbaarheid van het 

onderzoeksresultaat (Bakken & Ruland, 2009; Campbell & Stanley, 1963; Dyrvig, Kidholm, Gerke, & 

Vondeling, 2014; Van der Stel, 2005). De interviews uit het kwalitatieve onderzoek zorgen ervoor dat 

er bij verschillende groepen, verdeeld op basis van stratificatie, door gevraagd kan worden zodat er 

meer diepgang kan worden gegeven aan het onderzoek. In het onderzoek dient er voor gewaakt te 

worden dat de respondenten geen sociaal wenselijke antwoorden geven of dat er anderszins 

vertroebeling in de onderzoeksresultaten optreedt door neveneffecten. Dit is een bedreiging voor 

met name de interne validiteit. Er is sprake van een hoge mate van interne validiteit als de conclusies 

die getrokken kunnen worden over de oorzaak-gevolgrelaties tussen de variabelen gerechtvaardigd 

zijn (Brysbaert, 2006). De (taalkundige) controle van de concept vragenlijst ten behoeve van het 

kwantitatieve onderzoek door een drietal garnalenvissers heeft een positief effect op de interne 

validiteit. De drie garnalenvissers hebben de onderzoeker bruikbare feedback gegeven over met 

name de formulering van de vragen. Het feit dat de onderzoeker D.W. van Tuinen werkzaam is in de 

sector waarin het onderzoek wordt uitgevoerd kan een negatief effect hebben op de validiteit.         
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3.5.3 Inperking van het onderzoek 

Het onderzoek zal worden uitgevoerd onder Nederlandse vergunninghouders die met een 

Nederlands vissersvaartuig commercieel op garnalen mogen vissen. Veelal zijn de vergunninghouders 

tegelijkertijd schipper en/of eigenaar van de vissersvaartuigen. Er wordt bewust geen onderzoek 

gedaan naar de attitude van bemanningsleden omdat deze personen relatief gezien minder 

betrokken zijn bij besluitvorming binnen de onderneming en minder inspraak hebben en leveren op 

beleidsmatige ontwikkelingen in de sector. Bemanningsleden hebben bijvoorbeeld relatief weinig 

inspraak op financiële beslissingen, zoals de investering in een nieuw vistuig. Ook zijn 

bemanningsleden nagenoeg niet aanwezig bij sectorvergaderingen waarbij inspraak kan worden 

geleverd op bepaalde beleidstrajecten, bijvoorbeeld op het gebied van de garnalenpulsvisserij. 

Opgemerkt moet worden dat vrijwel alle garnalenvisserijbedrijven familiebedrijven zijn, zoals in de 

primaire sector relatief veel producerende bedrijven familiebedrijven zijn (Flören & Jansen, 2010; 

Maas, 1994). Dit is een belangrijk aspect van het onderzoek aangezien er vanuit gegaan kan worden 

dat de 224 vergunninghouders (N) veelal verschillende personen zijn, er zijn een beperkt aantal 

ondernemers met meerdere vergunningen. Dit heeft een effect op het onderzoek aangezien des te 

meer verschillende vergunninghouders er zijn, des te meer verschillende attitudes en houdingen er 

kunnen zijn op het gebied van innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij.  

Verder zijn de volgende inperkingen van toepassing op het onderzoek: 

- Het onderzoek wordt alleen gedaan naar de garnalenpulstechniek (conform Nederlandse 

technische voorschriften, zie bijlage 5), en niet naar de Hoovercran en/of de puls voor de 

platvis visserij (zie bijlage 1). Het verandertraject omtrent de implementatie van de platvis 

pulsvisserij wordt wel meegenomen in het deskresearch zodat een vergelijk kan worden 

gemaakt met het veranderproces gericht op de garnalenpulsvisserij.  

- De visie van andere stakeholders dan de vergunninghouders (veelal schipper/eigenaren) op 

het gebied van innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij wordt alleen 

meegenomen in het deskresearch, en niet in de vragenlijst en in de diepte-interviews. 

- Er wordt alleen onderzoek gedaan naar de attitude van Nederlandse garnalenvissers 

(vergunninghouders), andere garnalenvissers uit bijvoorbeeld Duitsland, België, het Verenigd 

Koninkrijk en Denemarken worden niet geconsulteerd. 

4 Resultaten 
In dit vierde hoofdstuk wordt het kwantitatieve onderzoeksresultaat beschreven waarbij er 

voorafgaand aan de statistische uitwerking aandacht wordt besteed aan de betrouwbaarheid en de 

databeschrijving. Vervolgens wordt het kwalitatieve onderzoeksresultaat beschreven waarbij 

onderscheid wordt gemaakt tussen de beschrijving van de respondenten en de aangetoonde 

verbanden in het kwalitatieve onderzoek.  

4.1 Kwantitatieve onderzoeksresultaten 

In deze paragraaf worden de kwantitatieve onderzoeksresultaten beschreven waarbij een toelichting 

wordt gegeven op de betrouwbaarheid van de data die verkregen is aan de hand van vragenlijsten. 

Vervolgens wordt de verkregen data beschreven waarna door middel van lineaire regressie analyses 

aangetoond wordt in hoeverre de hypothesen kunnen worden aangenomen of verworpen.  
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4.1.1 Betrouwbaarheid 

Voor de uitvoering van het kwantitatieve onderzoek is de vragenlijst verzonden aan alle 224 

Nederlandse garnalenvergunninghouders (N). Er zijn 98 vragenlijsten tijdig geretourneerd die 

allemaal voldoende ingevuld zijn om op te nemen in het databestand. Het databestand bestaat 

daarmee uit 44% dekking ten opzichte van de Nederlandse garnalenvergunninghouders. De 

vragenlijst om de attitude te bepalen van de Nederlandse garnalenvergunninghouders op het gebied 

van innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij is opgesteld aan de hand van een bestaande 

vragenlijst van De Meuse en Hostager (2001). Om de attitude te bepalen zijn er 18 vragen gesteld 

waarvan alle 18 statistisch zijn verwerkt (α = 0,96). De betrouwbaarheidscoëfficiënt28 toont een hoge 

mate van betrouwbaarheid van de gemeten attitude. Er is voor gekozen om de betrouwbaarheid niet 

verder te verhogen aangezien dit een minimale stap zou zijn (van α = 0,958 naar α = 0,962) ten koste 

van het resultaat van één van de 18 vragen. De uitwerking van deze betrouwbaarheidsanalyse is 

opgenomen in bijlage 6. Naast het vaststellen van de betrouwbaarheid van de attitude van de 

Nederlandse garnalenvergunninghouders is de betrouwbaarheidsanalyse ook apart uitgevoerd per 

onderdeel van het ABC model. Om het attitudeaspect affectie te bepalen zijn 6 vragen gesteld 

waarvan allen statistisch zijn verwerkt (α = 0,82). Het attitudeaspect gedrag is bepaald aan de hand 

van 4 vragen waarvan allen statistisch zijn verwerkt (α = 0,89). Het attitudeaspect cognitie is bepaald 

aan de hand van 8 vragen waarvan ook allen statistisch zijn verwerkt (α = 0,93).  

4.1.2 Databeschrijving 

Uit de analyse van de data die gebaseerd is op de antwoorden van de 98 respondenten blijkt dat alle 

respondenten mannen zijn. Uit diverse literatuur blijkt dat visserijondernemers nagenoeg allemaal 

van het mannelijke geslacht zijn (o.a. Kleiber, Harris, & Vincent, 2015; Pinto, Mourão, & Alves, 2015), 

zo is ook het geval onder de respondenten in de Nederlandse garnalenvisserij. De leeftijd van de 

respondenten varieert maar er is aantoonbaar dat de twee leeftijdscategorieën boven de 40 jaar 

sterker vertegenwoordigd zijn (73,5%) ten opzichte van de twee leeftijdscategorieën onder de 40 jaar 

(26,5%). Tabel 1 biedt een overzicht van de leeftijdsverdeling van de respondenten. 

Leeftijdscategorie Aantal Percentage Cumulatief percentage 

 

Jonger dan 30 jaar 6 6,1% 6,1% 

Tussen 30 en 40 jaar 20 20,4% 26,5% 

Tussen 40 en 50 jaar 35 35,7% 62,2% 

50 jaar of ouder 37 37,8% 100,0% 

Totaal 98 100,0%  

Tabel 1 Leeftijdsverdeling respondenten  

Aan de hand van het visserijregistratienummer is inzichtelijk gemaakt uit welke regio het vaartuig van 

de respondenten afkomstig is. Het grootste gedeelte van de respondenten heeft een kotter met een 

visserijregistratienummer dat afkomstig is uit het noordoostelijke deel van Nederland (41,8%), dit 

noordoostelijke deel van Nederland loopt vanaf Terschelling en Harlingen (Friesland) noordoostelijk 

tot en met Termunterzijl (Groningen). Tabel 2 biedt een overzicht van de geografische spreiding van 

de respondenten op basis van het visserijregistratienummer. 

                                                           
28

 De betrouwbaarheidscoëfficiënt wordt ook wel de Chronbach’s Alpha genoemd (Tilburg University, 2016), de 
coëfficiënt wordt gemeten tussen 1 en 0, waarden van hoger dan 0,70 worden gezien als betrouwbaar (Pallant, 
2005).   
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Visserijregistratienummer Aantal Percentage Cumulatief percentage 

V

a

l

i

d 

Regio noordwest Nederland  (TX, WR, HD, IJM) 28 28,6% 28,6% 

Regio noordoost Nederland  (HA, TS, UQ, LO, ZK, 

TM, OL, WL) 
41 41,8% 70,4% 

Regio midden Nederland  (UK, WON, ST, WK, VD, 

EH, GM) 
16 16,3% 86,7% 

Regio zuidwest Nederland  (KW, SCH, SL, KG, BR, 

GO, OD, TH, ARM, VLI, YE) 
13 13,3% 100,0% 

Totaal 98 100,0%  

Tabel 2 Visserijregistratienummers kotters van de respondenten  

De gemiddelde jaaromzet van de garnalenvergunninghouder bevindt zich voor 43,9% van de 

respondenten in de categorie tussen € 300.000 en € 500.000. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit 

de gemiddelde jaaromzet van de garnalenvergunninghouders betreft inclusief andere vangsten dan 

garnalen. Met name de grotere garnalenkotters, ook wel Eurokotters genoemd, vissen naast 

garnalen ook veelal op platvis en/of Noorse kreeft (Taal, Bartelings, Beukers, Klok, & Strietman, 

2010). Tabel 3 biedt een overzicht van de verdeling van de gemiddelde jaaromzetten van de 

respondenten. 

Gemiddelde jaaromzet 

garnalenvergunninghouder 

Aantal Percentage Cumulatief percentage 

V

a

l

i

d 

Minder dan € 100.000 4 4,1% 4,1% 

Tussen € 100.000 en € 300.000 25 25,5% 29,6% 

Tussen € 300.000 en € 500.000 43 43,9% 73,5% 

Tussen € 500.000 en € 700.000 18 18,4% 91,8% 

Tussen € 700.000 en € 900.000 4 4,1% 95,9% 

Tussen € 900.000 en € 1.100.000 2 2,0% 98,0% 

Meer dan € 1.100.000 2 2,0% 100,0% 

Totaal 98 100,0%  

Tabel 3 Verdeling van de jaaromzet van de respondenten  

Het aantal zeedagen van de respondenten vissend op garnalen bevindt zich voor de grootste groep 

(43,9%) tussen de 150 en 200 zeedagen op jaarbasis. Dit komt overeen met circa 40 visweken per 

jaar van 4 á 5 (zee)dagen per week. De categorie van meer dan 200 zeedagen per jaar is ook in een 

redelijke mate vertegenwoordigd (30,6%). In totaal vist 11,2% van de respondenten minder dan 100 

zeedagen per jaar op garnalen, deze visserijbedrijven zullen veelal de mogelijkheid hebben om 

andere visserijen met de kotter te beoefenen.  Aanvullende informatie over de data is opgenomen in 

bijlage 7, de meetresultaten van de afhankelijke variabele attitude zijn opgenomen in bijlage 8. 

4.1.3 Correlatieanalyse  

Een correlatieanalyse geeft inzicht in het verband tussen twee variabelen. De analyse maakt duidelijk 

in welke mate twee variabelen met elkaar samenhangen en welke richting (positief of negatief) dit 

verband heeft (Huizingh, 2004). De correlatieanalyse is uitgevoerd aan de hand van de Spearman 



31 
 

variant. De Spearman correlatiecoëfficiënt wordt toegepast als de variabelen minimaal ordinaal zijn 

(Huizingh, 2004). De correlatieanalyse is uitgevoerd om het inzicht in het verband weer te geven 

tussen de onafhankelijke variabelen en de attitude op het gebied van innovatie met betrekking tot de 

garnalenpulsvisserij. Tabel 4 geeft de uitwerking weer van de correlatieanalyse. 

Tabel 4 Correlatieanalyse   

Er bestaan zwakke significante verbanden tussen de onafhankelijke variabelen “jaaromzet totaal” 

(Spearman’s rho = ,320, p < 0.01), “bouwjaar casco” (Spearman’s rho = ,271, p < 0.05) en 

“walschipper” (Spearman’s rho = ,231, p < 0.05) met de afhankelijke variabele attitude op het gebied 

van innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij. Verder is er een zeer sterk verband tussen 

de onafhankelijke variabelen “visserijregistratienummer” en “ligplaats kotter” (Spearman’s rho = 

,909, p < 0.01). Het verband tussen deze variabelen is dermate sterk dat er vrijwel hetzelfde wordt 

gemeten. De correlatie van de onafhankelijke variabele “geslacht” met andere variabelen kan niet 

worden gemeten aangezien de variabele “geslacht” constant is.  

Een sterke correlatie hoeft echter geen causaal verband aan te tonen (McClave, Benson, Sincich, & 

Knypstra, 2011). Een causaal verband kan worden aangetoond door middel van een regressieanalyse, 

ook kan bij een regressieanalyse de inmenging van andere onafhankelijke variabelen op de 

afhankelijke variabele worden meegenomen (Huizingh, 2004).  

4.1.4 Toetsing van hypothesen 

In totaliteit zijn er dertien hypothesen opgesteld die in deze sub paragraaf worden getoetst aan de 

hand van een lineaire regressie analyse. Per hypothese wordt een toelichting gegeven die tevens de 

antwoorden bieden op de deelvragen 6 tot en met 9. Bij de toetsing van de hypothesen wordt een 

overschrijdingskans (p-waarde) van 5% gehanteerd. Hypothese 13 wordt afzonderlijk getoetst. 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Attitude 1              

Geslacht  - 1             

Leeftijd -,064 - 1            

Opleidingsniveau ,014 - -,157 1           

Jaren vergunninghouder -,077 - ,604** ,095 1          

Visserijregistratienummer -,068 - -,072 -,196 -,112 1         

Ligplaats kotter -,148 - -,005 -,209* -,007 ,909** 1        

Belangrijkste visgebied ,164 - -,159 ,184 -,081 ,398** ,446** 1       

Bouwjaar casco ,271* - -,097 ,091 ,134 -,125 -,193 ,102 1      

Type garnalen vergunning ,107 - -,229* ,133 -,210* ,409** ,396** ,789** -,015 1     

Zeedagen garnalen -,009 - -,444** ,217* -,243 -,135 -,124 ,117 ,131 ,055 1    

Jaaromzet totaal ,320** - -,164 ,374** ,070 -,028 -,063 ,415* ,462** ,313** ,371** 1   

Meerdere kotters ,080 - -,195 ,179 -,275** ,103 ,021 ,223* -,005 ,224* ,189 ,156 1  

Walschipper ,231* - ,128 ,090 ,111 ,075 ,134 ,119 ,087 -,040 ,040 ,236* -,048 1 

* = correlatie is significant op het 0.05 niveau (tweezijdig) 
** = correlatie is significant op het 0.01 niveau (tweezijdig)   
N = 98                                     
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Hypothese 1 Oudere ondernemers hebben een negatievere attitude ten aanzien van innovatie in vergelijking 
met jongere ondernemers. 

Hypothese 2 Ondernemers met een hogere opleiding hebben een positievere attitude ten aanzien van innovatie 
in vergelijking met ondernemers met een lagere opleiding. 

Hypothese 3 Ondernemers met een grote(re) omzet hebben een positievere attitude ten aanzien van innovatie 
in vergelijking met ondernemingen met een lagere omzet. 

Hypothese 4 Ondernemers die in bezit zijn van meer dan één kotter hebben een positievere attitude ten aanzien 
van innovatie in vergelijking met ondernemingen met één kotter. 

Hypothese 5 Noordoostelijke garnalenvissers hebben een negatievere attitude ten aanzien van de 
garnalenpulsvisserij dan de andere Nederlandse garnalenvissers.   

Hypothese 6 Garnalenvissers die havenen in zuidwestelijke havens hebben een positievere attitude ten aanzien 
van de garnalenpulsvisserij dan Nederlandse garnalenvissers die elders havenen. 

Hypothese 7 Garnalenvissers met een nieuwere garnalenkotter hebben een positievere attitude ten aanzien 
van de garnalenpulsvisserij dan garnalenvissers met een oudere garnalenkotter. 

Hypothese 8 Garnalenvissers die korter in het bezit zijn van een garnalenvergunning hebben een positievere 
attitude ten aanzien van de garnalenpulsvisserij dan garnalenvissers die langer in bezit zijn van 
een garnalenvergunning. 

Hypothese 9 Garnalenvissers die in bezit zijn van een GV-vergunning hebben een positievere attitude ten 
aanzien van de garnalenpulsvisserij dan garnalenvissers die in bezit zijn van een GK-vergunning.   

Hypothese 10 Garnalenvissers die de Waddenzee als belangrijkste visgebied aanmerken hebben een negatievere 
attitude ten aanzien van de garnalenpulsvisserij dan garnalenvissers die visgebieden buiten de 
Waddenzee aanmerken als belangrijkste visgebied 

Hypothese 11 Garnalenvissers met een hoger aantal zeedagen vissend op garnalen hebben een negatievere 
attitude ten aanzien van de garnalenpulsvisserij dan garnalenvissers met een lager aantal 
zeedagen vissend op garnalen.    

Hypothese 12 Walschippers hebben een positievere attitude ten aanzien van de garnalen-pulsvisserij dan 
garnalenvissers die zelf schipper zijn aan boord van een kotter. 

Hypothese 13 Affectieve attitudes zijn een betere voorspeller van gedragsintentie in relatie tot innovatie dan 
cognitieve attitudes. 

Tabel 5 Overzicht hypothesen 

Er zijn 13 onafhankelijke variabelen opgenomen in de vragenlijst. Er zijn 12 van deze onafhankelijke 

variabelen verwerkt in de bovenstaande hypothesen. De onafhankelijke variabele “geslacht” is niet 

meegenomen in de hypothesen aangezien vooraf reeds de verwachting bestond dat alle 

garnalenvissers mannen zouden zijn. Deze verwachting werd bij de analyse van het onderzoek 

bevestigd, 100% van de respondenten bleek van het mannelijke geslacht te zijn. De toetsing van de 

onafhankelijke variabelen door middel van een lineaire regressie analyse heeft als doel om de 

verklaring te vinden voor de afhankelijke variabele attitude waarbij rekening wordt gehouden met de 

inmenging van andere variabelen. Hypothese 13 toetst of, zoals in de literatuur waarneembaar is, 

affectieve attitudes een betere voorspeller zijn van de gedragsintentie in relatie tot innovatie dan 

cognitieve attitudes. De variabelen zijn samengesteld door een combinatie van diverse vragen uit het 

achttiental vragen uit de vragenlijst van De Meuse en Hostager (2001).  

Door middel van een factoranalyse is inzichtelijk gemaakt of de afhankelijke variabele uit meerdere 

componenten bestaat. De literatuur stelt dat een attitude moet worden beschouwd als een 

multidimensionaal construct en niet te omvatten is in één component (Koustriava & Papadopoulos, 

2013). De op het ABC model gebaseerde vragenlijst van De Meuse en Hostager (2001) houdt 

rekening met de componenten affectief, gedrag en cognitie zonder in haar vragenlijst of model daar 

een duidelijk onderscheid in te maken. Door middel van een factoranalyse volgens de Principal 

Component Analysis is aangetoond dat drie componenten voortkomend uit de data hoger dan 1 

laden. Middels een factoranalyse kan op zoek worden gegaan naar achterliggende 

gemeenschappelijke componenten in de data (Coenders, 2007). De drie componenten die in de 

dataset door middel van de factoranalyse zijn aangetoond komen niet overeen met de componenten 
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van het ABC model. Deze constatering is aangetoond middels de Rotated Component Matrix 

(Rotation method: Varimax with Kaiser Normalization). De Meuse en Hostager (2001) hebben de 

indeling in de affectieve, gedragsmatige en cognitieve componenten niet gemaakt, de indeling is 

alsnog door de onderzoeker toegevoegd welke ook waarneembaar is in bijlage 3. De uitwerking van 

de factoranalyse is opgenomen in bijlage 9. Uitgaande van bovenstaande resultaten uit de 

factoranalyse is besloten om een lineaire regressie analyse toe te passen en geen multivariate 

variantie analyse (MANOVA).   

Figuur 6 biedt een overzicht van het twaalftal onafhankelijke variabelen die getoetst zijn in de 

lineaire regressie analyse. Van alle onafhankelijke variabelen is afzonderlijk in kaart gebracht hoe de 

variabelen gescoord hebben op de attitude op het gebied van innovatie met betrekking tot de 

garnalenpulsvisserij. Hierbij moet worden opgemerkt dat in deze analyse geen rekening is gehouden 

met de invloed (inmenging) van andere controlevariabelen. De uitwerking van elke afzonderlijke 

onafhankelijke variabele ten opzichte van de afhankelijke variabele is opgenomen in bijlage 10.   

Figuur 6 Model voor verklaring attitude innovatie met betrekking tot garnalenpulsvisserij  

 

De lineaire regressie analyse is uitgevoerd door middel van de Enter methode. Er wordt één 

regressievergelijking berekend met alle opgegeven variabelen (Huizingh, 2004). Op de volgende 

pagina wordt tabel 6 weergegeven met de uitwerking van de lineaire regressie analyse.   
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Attitude B SEb β t p 

(constant) 
Leeftijd 
Opleidingsniveau 
Jaren vergunninghouder 
Visserijregistratienummer 
Ligplaats kotter 
Belangrijkste visgebied 
Bouwjaar casco 
Type garnalen vergunning 
Zeedagen per jaar op garnaal 
Jaaromzet totaal 
Meerdere kotters 
Walschipper 

47,894 
-2,430 
-0,707 
-1,725 
2,871 

-8,462 
2,679 
1,465 

-3,693 
-6,450 
6,983 
1,926 

17,178 

20,242 
3,100 
2,390 
2,316 
5,361 
6,144 
2,629 
2,058 
6,742 
2,206 
2,401 
5,341 
8,529 

 
-0,101 
-0,032 
-0,096 
0,129 

-0,373 
0,184 
0,078 

-0,085 
-0,323** 
0,362** 

0,036 
0,203* 

2,366 
-0,784 
-0,296 
-0,745 
0,535 

-1,377 
1,019 
0,712 

-0,548 
-2,924 
2,908 
0,361 
2,014 

0,020 
0,435 
0,768 
0,458 
0,594 
0,172 
0,311 
0,478 
0,585 
0,004 
0,005 
0,719 
0,047 

Toelichting: * p < 0,05, ** p < 0,01, R2 = 0,293, F = 2,937, N = 97 

Tabel 6 Resultaten lineaire regressie analyse 

De uitkomsten van de lineaire regressie analyse tonen aan dat de onafhankelijke variabelen 29,3% 

van de variantie verklaren in de attitude van de Nederlandse garnalenvissers op het gebied van 

innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij. Op basis van de R2 waarde 

(determinatiecoëfficiënt) van 0,293 kan worden vastgesteld dat er een matige interpretatiekracht is 

voor deze twaalf onafhankelijke variabelen ten aanzien van de attitude (Howit & Cramer, 2005). De 

onafhankelijke variabelen “jaaromzet totaal”, “aantal zeedagen per jaar vissend op garnalen” en 

“walschipper” hebben een significante invloed op de ervaren attitude van garnalenvissers. Bij een 

toenemende (gemiddelde) jaaromzet van het visserijbedrijf stijgt de attitude op het gebied van 

innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij (B = 6,983, t = 2,908, p = 0,005). Hypothese 3 

kan op basis van deze resultaten worden aangenomen. Bij een toenemend aantal zeedagen per jaar 

vissend op garnalen daalt de attitude op het gebied van innovatie met betrekking tot de 

garnalenpulsvisserij (B = -6,450, t = -2,924, p = 0,004). Dit resultaat is mogelijk te verklaren door het 

feit dat vissersvaartuigen die aanzienlijk minder zeedagen op garnalen vissen het andere deel van de 

zeedagen vissen op platvis en Noorse kreeft waar relatief gezien hogere besommingen (omzet) mee 

kunnen worden behaald. Een aanzienlijk deel van de kotters die naast garnalen op platvis vissen 

gebruiken in die visserij (in de kustzone) de pulstechniek (Jager, 2015; Taal & Hoefnagel, 2010). Deze 

groep is dus meer bekend met de pulsvisserij dan de meeste 100% garnalenvissers. Hypothese 11 

kan op basis van de resultaten worden aangenomen. Wanneer een garnalenvisser actief is als 

walschipper dan heeft dat een stijgend effect op de attitude op het gebied van innovatie met 

betrekking tot de garnalenpulsvisserij (B = 17,178, t = 2,014, p = 0,047). Deze uitkomst ondersteunt 

de redenering dat walschippers meer de gelegenheid hebben om zich te laten informeren en de 

ontwikkelingen omtrent innovaties zoals de garnalenpulsvisserij beter kunnen volgen waardoor een 

positievere attitude ten aanzien van de innovatie wordt gevormd. Hypothese 12 kan op basis van de 

resultaten worden aangenomen.   

Op basis van de uitkomst van de lineaire regressie analyse zoals in tabel 6 getoond hebben een 

negental onafhankelijke variabelen geen significante invloed op de ervaren attitude op het gebied 

van innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij. Dit negental bestaat uit de variabelen 

“leeftijd” (B = -2,430, t = -0,784, p = 0,435), “opleidingsniveau” (B = -0,707, t = -0,296, p = 0,768), 

“meerdere kotters” (B = 1,926, t = 0,361, p = 0,719), “visserijregistratienummer” (B = 2,871, t = 0,535, 
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p = 0,594), “ligplaats kotter” (B = -8,462, t = -1,377, p = 0,172), “bouwjaar casco” (B = 1,465, t = 0,712, 

p = 0,478), “jaren vergunninghouder” (B = -1,725, t = -0,745, p = 0,458), “type garnalenvergunning”  

(B = -3,693, t = -0,548, p = 0,585) en “belangrijkste visgebied” (B = 2,679, t = 1,019, p = 0,311). 

Hypothese 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 worden verworpen. Er is sprake van multicollineariteit tussen de 

12 onafhankelijke variabelen maar deze is niet problematisch aangezien de VIF waarde zich niet 

boven de waarde 10 bevindt en de tolerance waarde niet kleiner is dan 0,1 (Ho, 2006). De 

onafhankelijke variabele “ligplaats kotter” neigt het meest naar een problematische waarde qua 

multicollineariteit met een VIF waarde van 8,818 en een tolerance waarde van 0,113. De toets op 

multicollineariteit is bijgevoegd in bijlage 11.    

Door de lineaire regressie analyse voor het twaalftal onafhankelijke variabelen middels de stepwise 

methode uit te voeren wordt aangetoond dat de onafhankelijke variabelen “jaaromzet totaal” en 

“aantal zeedagen per jaar vissend op garnalen” 19,3% van de variantie verklaren van de attitude van 

de Nederlandse garnalenvissers op het gebied van innovatie met betrekking tot de 

garnalenpulsvisserij. Bijlage 12 bevat de uitwerking van de lineaire regressie analyse middels de 

stepwise methode.  

Door middel van een vergelijking op basis van een lineaire regressie analyse van de variabelen 

“affectie”, “gedrag” en “cognitie” is inzichtelijk gemaakt in hoeverre affectieve attitudes een betere 

voorspeller zijn van de gedragsintentie dan cognitieve attitudes. In tabel 7 zijn de resultaten 

weergegeven van het drietal lineaire regressie analyses. 

Invloed afhankelijke variabelen affectie, gedrag en cognitie op de variabele attitude 

Variabele Determinatie-
coëfficiënt (R2) 

Standaardfout Sig. Regressie-
coëfficiënt (B) 

Constante t 

Constant Variabele 

Affectie 0,885 7,44945 0,000 3,133 1,150 0,645 27,212 
Gedrag 0,881 7,57585 0,000 3,373 6,449 3,936 26,699 
Cognitie 0,932 5,71679 0,000 2,044 5,018 4,033 36,393 

Tabel 7 Resultaten lineaire regressie analyses 

De uitkomsten van de regressieanalyses tonen aan dat de variabelen affectie (R2 = 0,885,  

std. fout = 7,44945, p = 0,000) en gedrag (R2 = 0,881, std. fout = 7,57585, p = 0,000) afzonderlijk een 

zeer sterke interpretatiekracht hebben ten aanzien van de attitude. De variabele cognitie  

(R2 = 0,932, std. fout = 5,71679, p = 0,000) heeft een zeer uitzonderlijk sterke interpretatiekracht ten 

aanzien van de attitude. Daarnaast is de standaardfout voor de variabele cognitie lager dan de 

standaardfouten van de variabelen affectie en gedrag. Er is sprake van multicollineariteit tussen de 

onafhankelijke variabelen maar deze is niet problematisch aangezien de VIF waarde zich niet boven 

de waarde 10 bevindt en de tolerance waarde niet kleiner is dan 0,1 (Ho, 2006), tabel 8 geeft de 

waarden van de toets op multicollineariteit weer. Op basis van deze resultaten kan geconcludeerd 

worden dat in deze case cognitieve attitudes een betere voorspeller zijn van gedragsintentie met 

betrekking tot innovatie dan affectieve attitudes. Hypothese 13 wordt verworpen.   

Tabel 8 Multicollineariteit attitude ABC 

 Collineariteit statistieken 

VIF Tolerance 

Affectief 3,684 0,271 
Behavior  3,632 0,275 
Cognitief  3,755 0,266 
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4.2 Kwalitatieve onderzoeksresultaten 

Deze paragraaf biedt inzichten in de kwalitatieve onderzoeksresultaten die middels een vijftal 

semigestructureerde interviews zijn verzameld. Deze diepte interviews dienen ter aanvulling op het 

kwantitatieve onderzoek zodat er meer diepgang kan worden aangebracht in de 

onderzoeksresultaten en onderzoek kan worden gedaan naar achterliggende betekeniswerelden, 

ervaringen en de betekenisgeving van garnalenvissers op het gebied van innovatie met betrekking 

tot de garnalenpulsvisserij. In deze paragraaf wordt eerst de nodige aandacht besteed aan het vijftal 

respondenten. Daaropvolgend worden de verbanden beschreven die aantoonbaar zijn tussen de 

onderzoeksresultaten van de vijf respondenten. Tenslotte vindt er een analyse plaats van de 

kwalitatieve onderzoeksresultaten. 

4.2.1 Respondenten 

Het vijftal respondenten is aselect geselecteerd op basis van een gestratificeerde steekproeftrekking 

waarbij de strata bestonden uit de variabele “jaaromzet totaal” en de attitudewaarde op het gebied 

van innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij op basis van de gegevens uit het 

kwantitatieve onderzoek. De attitude van het vijftal respondenten dient in een redelijke mate 

overeen te komen met de algemene attitude voortkomend uit het kwantitatieve onderzoek, de 

algemene attitude bevindt zich tussen een neutrale en een enigszins negatieve attitude. Naast de 

genoemde strata is er ook rekening gehouden met een redelijke spreiding van de respondenten over 

de verschillende visserijregio’s, het bouwjaar van de kotter en hoeveel zeedagen de respondent per 

jaar vist op garnalen. Tabel 9 biedt een overzicht van de kenmerken van het vijftal respondenten. 

Respondent Attitude Gemiddelde jaaromzet 
over drie jaren 

Regio o.b.v. visserij-
registratienummer 

Zeedagen per 
jaar garnalen 

Opleidings-
niveau  

1 Positief Meer dan € 500.000 Zuidwest Nederland Tussen 100 en 
150  

SW 5 

2 Gematigd  Tussen € 300.000 en € 
500.000 

Noordwest Nederland Tussen 150 en 
200 

SW 5 

3 Negatief  Tussen € 300.000 en € 
500.000 

Noordoost Nederland Meer dan 200 SW 6 

4 Gematigd Minder dan € 300.000 Noordoost Nederland Meer dan 200 SW 6 

5 Negatief - 
gematigd 

Minder dan € 300.000 Midden Nederland Tussen de 100 en 
150 

SW 6 

Tabel 9 Respondenten kwalitatief onderzoek   

Alle interviews met de respondenten zijn face-to-face afgenomen in februari 2016. De 

gespreksverslagen zijn opgenomen in bijlage 13. 

4.2.2 Verbanden 

De uitkomsten van de kwalitatieve data zijn geordend en gelabeld zodat er mogelijke verbanden 

kunnen worden aangetoond vanuit het vijftal semigestructureerde interviews. In bijlage 14 is een 

tabel weergegeven waarin de belangrijkste aspecten uit de interviews zijn samengevat. In deze tabel 

zijn op basis van diverse kleuren de verbanden tussen de uitkomsten van de interviews aangetoond. 

De betreffende verbanden worden onderstaand, in figuur 7, tevens weergegeven (vanaf 3 

waarnemingen) waarbij een onderscheid in de verbanden wordt aangebracht gericht op de 

onderzoeksmethodiek en datgene wat dit onderzoek poogt te bereiken, het zo mogelijk verklaren 

van de attitude van de Nederlandse garnalenvissers op het gebied van innovatie met betrekking tot 

de garnalenpulsvisserij. Tevens wordt de wegingsfactor tussen haakjes aan de rechterzijde van de 

tabel per kolom getoond. De wegingsfactor is bepaald door het aantal malen dat het specifieke 
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aspect is aangehaald ten tijde van de interviews, als het specifieke aspect in een verschillende 

context aan de orde is gekomen tijdens één interview dan bestaat de mogelijkheid dat het aspect 

meer dan één keer is meegewogen in het totaal.   

Figuur 7 Verbanden kwalitatief onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Analyse       

Op basis van het kwalitatieve onderzoek zijn waardevolle verbanden waarneembaar die zich 

enerzijds richten op de onderzoeksmethodiek en anderzijds op het onderwerp van het onderzoek, de 

attitude van de Nederlandse garnalenvissers op het gebied van innovatie met betrekking tot de 

garnalenpulsvisserij. Er is bewust gekozen om de onderzoeksmethodiek tevens te behandelen in het 

kwalitatieve onderzoek omdat de verklarende kracht van het kwantitatieve model matig bleek te zijn.  

4.2.3.1 Onderzoeksmethodiek 

De respondenten zijn unaniem over het feit dat een vragenlijst een goede methode is voor het in 

kaart brengen van de mening van Nederlandse garnalenvissers. Uit de interviews kon worden 

opgemaakt dat garnalenvissers het op prijs stellen wanneer ze hun mening kunnen geven over een 

onderwerp dat voor hun toekomst(perspectief) van belang kan zijn. Iedere garnalenvisser krijgt door 

middel van een vragenlijst de kans om zich uit te spreken over het onderwerp zonder dat diens 

mening daarbij wordt beïnvloed door andere garnalenvissers. Deze vorm van beïnvloeding treedt wel 

op bij groepsbijeenkomsten zoals vergaderingen van visserijorganisaties of andere centrale 

bijeenkomsten. Daarnaast bestaat het risico bij groepsbijeenkomsten dat bepaalde individuen 

dwingend en nadrukkelijk hun mening kenbaar maken waardoor niet iedereen zijn mening kan of 

wenst uit te spreken. Bij het gebruik van een vragenlijst dient er wel gelet te worden op het feit dat 

vragen bondig en begrijpelijk worden geformuleerd. Wanneer vragen te complex geformuleerd zijn 

voor garnalenvissers bestaat het risico dat bepaalde garnalenvissers de lijst niet invullen of dat er 

vertekende resultaten ontstaan omdat de vragen verkeerd kunnen worden geïnterpreteerd. 

Attitude Nederlandse 

garnalenvissers  

innovatie 

garnalenpulsvisserij 

 

Onderzoeks-

methodiek 

Attitude 

Onderzoeksresultaat publiekelijk maken (4) 

Individuele gesprekken ter verdieping (3) 

Vragenlijst goede methode voor meningsvorming (4) 

Angst voor verandering bij 100% garnalenvissers (6) 

Innovativiteit in visserijsector is persoonsgebonden (5) 

Onzekerheid systematiek uitbreiding garnalenpuls (4) 

Gemengde visserijbedrijven hebben hoogste omzet (3) 

Verwachting: negatieve(re) attitude noordoost NL (3) 
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Aanvullend op het gebruik van vragenlijsten vinden garnalenvissers het van belang dat er individuele 

gesprekken worden gevoerd ter verdieping van het betreffende onderzoeksresultaat. De analyse van 

een vragenlijst biedt een algemene indruk over hoe garnalenvissers over een onderwerp denken 

maar veelal dient er meer betekenis te worden gegeven aan het resultaat. Het is van belang dat 

garnalenvissers de kans krijgen om een toelichting te geven op hun specifieke mening, waarom ze de 

mening hebben en op basis waarvan ze de betreffende mening hebben gevormd. Bij het plannen en 

voeren van de individuele gesprekken dient er rekening te worden gehouden met de 

bedrijfsgerelateerde omstandigheden van de garnalenvisser. De onderzoeker en de garnalenvisser 

dienen de tijd te nemen voor het individuele gesprek en dienen te kiezen voor een passende locatie. 

Het meest wenselijke is dat een gesprek kan plaatsvinden op een moment en op een locatie dat de 

garnalenvisser niet wordt beïnvloed door werkzaamheden of derden (aan boord). 

Het merendeel van de respondenten (4) kiezen voor openheid van het onderzoeksresultaat. Naast 

dat het resultaat voor iedere geïnteresseerde beschikbaar dient te komen bestaat ook de wens om 

het onderzoeksresultaat te bespreken met beleidsmakers. Wanneer op basis van een vragenlijst een 

democratische mening (vanuit de garnalenvisserij) tot stand komt, over in dit geval innovatie in 

relatie tot de garnalenpulsvisserij, dan zijn de respondenten van mening dat de beleidsmakers deze 

mening mee moeten wegen in besluitvormingsprocessen. De garnalenvissers kiezen voor een 

transparante benadering en willen gehoord worden door stakeholders in besluitvormingsprocessen 

die effect kunnen hebben op de garnalenvisserij.  

4.2.3.2 Attitude innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij 

Eayrs et al. (2015) beschreven reeds dat de visserij-industrie veelal weerstand biedt tegen 

verandering. De algemene attitude van Nederlandse garnalenvissers op het gebied van innovatie met 

betrekking tot de garnalenpulsvisserij neigt naar de negatieve kant. Als verklaring van de weerstand 

tegen verandering werd door de respondenten ‘de angst voor verandering’ genoemd. De 

economische situatie in de garnalenvisserij is nu acceptabel, dus waarom zou de garnalenvisser 

überhaupt willen veranderen? Deze angst voor verandering, in dit geval in de concrete vorm van de 

garnalenpulsvisserij, zou met name van invloed zijn op de attitude van vissers die hun hele jaaromzet 

uit de garnalenvisserij halen, zogenaamde 100% garnalenvissers. Middels deze zienswijze zou ook 

verklaard kunnen worden waarom garnalenvissers met meer zeedagen vissend op garnalen een 

negatievere attitude over innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij hebben ten opzichte 

van garnalenvissers met minder zeedagen vissend op garnalen.  

Met de garnalenpulsvisserijtechniek zou meer kunnen worden gevangen in vergelijking met het 

traditionele garnalen(boomkor)tuig, dit heeft de praktijk uitgewezen door de resultaten van de vier 

onderzoeksvaartuigen. De vangst van meer garnalen kan een negatief effect hebben op de prijs- en 

omzetontwikkeling aangezien de garnalenmarkt bekend staat als instabiel en bij een stijgende 

aanvoer al snel dalende kiloprijzen laat zien. Hierbij werd door één respondent opgemerkt dat het 

beeld van meervangst is ontstaan door meerdere kotters die ten behoeve van het 

garnalenpulsonderzoek zich niet hebben gehouden aan de technische eisen van het vistuig. Door het 

vissen met zwaardere vistuigen met behulp van het gebruik van meer klossen dan toegestaan is er 

meer gevangen dan dat bij het gebruik van het traditionele garnalen(boomkor) tuig het geval zou zijn 

geweest. De respondenten versterken deze zienswijze door aan te geven dat een beheerplan in 

combinatie met technische eisen voor het gebruik van het garnalenpulsvistuig onmisbaar en 

essentieel is bij een eventuele opschaling van het aantal gebruikers.  
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Tevens wordt de angst voor de verandering beïnvloed door de onzekerheid over de methodiek van 

de uitgifte van toestemmingen om met de garnalenpulstechniek te mogen vissen. In de Nederlandse 

kottervisserij op platvis zijn er pulsontheffingen door het Ministerie van Economische Zaken 

uitgegeven waarbij een gelimiteerd aantal ontheffingen op basis van inschrijving is afgegeven (zie 

uitleg in bijlage 1). De garnalenvissers vrezen voor eenzelfde verdeelproces waarbij een oneerlijke 

concurrentie zou kunnen ontstaan doordat een aantal garnalenvissers wel met de pulstechniek 

zouden mogen vissen en een aantal niet. De term oneerlijke concurrentie wordt daarbij met name 

gevoed door het feit dat de beleving bestaat dat er met het garnalenpulstuig meer kan worden 

gevangen ten opzichte van het traditionele garnalen(boomkor)tuig. De respondenten hebben ten 

aanzien van de eventuele uitbreiding van de garnalenpulsvisserij dezelfde visie: een algehele 

toestemming van de garnalenpulsvisserijtechniek zodat elke garnalenvisser de keuze kan maken om 

al dan niet met de garnalenpulstechniek te gaan vissen of een algeheel verbod op het 

garnalenpulsvisserijtechniek. 

De angst voor verandering zou minder aan de orde zijn bij visserijbedrijven die niet volledig 

afhankelijk zijn van de garnalenvisserij, zogenaamde multi-purposed29 kotters die een gemengde 

visserij (kunnen) beoefenen. Multi-purposed kotters kennen jaarlijks een gemengde visserij waarbij 

naast de visserij op garnalen er gevist wordt op platvis (tong en schol), rondvis (met name kabeljauw) 

en/of Noorse kreeft. De visserijbedrijven houden rekening met de seizoenen en vissen wisselend op 

soorten die goed vangbaar zijn en de grootste kans bieden op een goede omzet (besomming). 

Daarnaast zijn de multi-purposed kotters vaak groter en kostbaarder dan de kotters die alleen op 

garnalen vissen. De visserijbedrijven die multi-purposed zijn behalen jaarlijks de hoogste omzetten, 

dit blijkt zowel uit het kwantitatieve onderzoek als ook op basis van de interviews uit het kwalitatieve 

onderzoek. Op basis van deze analyse kan worden verklaard waarom de attitude op het gebied van 

innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij positiever is bij garnalenvissers met een 

hoge(re) gemiddelde jaaromzet. Overigens blijkt uit de interviews dat ook bij enkele respondenten 

de verwachting bestond dat garnalenvissers met een visserijregistratienummer uit het 

noordoostelijke deel van Nederland negatiever zouden zijn dan andere garnalenvissers. Deze 

verwachting kan mede worden verklaard door het feit dat garnalenvissers uit noordoost Nederland 

veelal volledig afhankelijk zijn van de garnalenvisserij. Desondanks bleek uit het kwantitatieve 

onderzoek dat er geen significant verschil kon worden aangetoond tussen de attitude van de 

noordoostelijke garnalenvissers op het gebied van innovatie met betrekking tot de 

garnalenpulsvisserij ten opzichte van garnalenvissers uit midden, noordwest of zuidwest Nederland. 

Op basis van het kwantitatieve onderzoek blijkt dat het twaalftal onafhankelijke variabelen een 

matige verklarende kracht hebben op de afhankelijke variabele attitude op het gebied van innovatie 

met betrekking tot de garnalenpulsvisserij. Onafhankelijke variabelen zoals “leeftijd”, 

“opleidingsniveau”, “visserijregistratienummer” en “jaren vergunninghouder” hebben geen 

significante invloed op de ervaren attitude. In de interviews werd door de respondenten nadrukkelijk 

aangegeven dat de mate van innovativiteit in de visserijsector persoonsgebonden is en zich niet laat 

beïnvloeden door tal van onafhankelijke variabelen. Eén van de respondenten omschreef de 

visserijsector als een sector die niet te vergelijken is met literatuur op het gebied van verandering en 

innovatie die buiten de visserijsector is verzameld. De verschillen in het denken en doen bij 

garnalenvissers zijn dermate groot dat vele onafhankelijke variabelen daar geen enkele verklarende 

                                                           
29

 Multi-purposed verwijst naar het feit dat een vissersvaartuig meerdere visserijen kan uitoefenen 
(Visserijnieuws, 2012). 
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kracht uit kunnen putten. De verdeeldheid in de garnalensector tussen garnalenvissers biedt ook een 

beargumentering voor de verschillen in het denken en doen van garnalenvissers.     

5 Conclusies, discussie en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk worden in de eerste paragraaf de conclusies van het onderzoek weergegeven 

waarna in de tweede paragraaf de onderzoeksresultaten worden besproken en bediscussieerd. 

Vervolgens wordt beschreven wat de waarde is van het onderzoek voor de praktijk, de Nederlandse 

garnalenvisserijsector. Tenslotte worden aanbevelingen voor vervolgonderzoek beschreven door de 

tekortkomingen in dit onderzoek weer te geven en de specifieke resultaten te benadrukken die 

aanleiding vormen voor vervolgonderzoek.    

5.1 Conclusies 

De pulsvisserij voor platvis is reeds in een vergevorderd stadium geïmplementeerd in de Nederlandse 

beroepsmatige platvis visserij. De transitie van de traditionele boomkorvisserij naar de pulsvisserij 

werd in het begin van het proces gekenmerkt door verschillende attitudes van de Nederlandse 

visserij-industrie gericht op de verdere ontwikkeling en ingebruikname van het nieuwe vistuig. In 

navolging van de Nederlandse platvis visserij wordt de pulstechniek ook toegepast voor de visserij op 

garnalen, onderzoeksmatig en op kleine schaal. De ontwikkeling van de garnalenpulsvisserij wordt 

gestokt door het verbod op elektrisch vissen in de Europese Unie, regelgeving voortvloeiend vanuit 

Natura 2000 en door verschillende attitudes van vissers, beleidsmakers en andere belanghebbenden 

ten opzichte van het (gebruik van het) vistuig. De aanleiding van het onderzoek is de huidige status 

van de garnalenpulsvisserij en de attitude van Nederlandse garnalenvissers ten aanzien van 

innovatie, specifiek gericht op deze nieuwe visserijtechniek. Het doel van het onderzoek is om de 

attitudes te onderzoeken op het gebied van innovatie van de Nederlandse garnalenvissers met 

betrekking tot de pulsvisserij op garnalen (Crangon crangon). De hoofdvraag van het onderzoek luidt 

als volgt: “Wat is de attitude op het gebied van innovatie van Nederlandse garnalenvissers met 

betrekking tot de pulsvisserij op garnalen (Crangon crangon)?” Uit de literatuur blijkt dat het aantal 

studies naar de attitude van beroepsvissers ten aanzien van veranderingen beperkt is en dat het 

gedrag van vissers een kritische invloed heeft op de te verwachten successen van maatregelen in het 

kader van visserijbeheer. 

De attitude van de Nederlandse garnalenvissers op het gebied van innovatie met betrekking tot de 

garnalenpulsvisserij bevindt zich tussen een neutrale en een enigszins negatieve attitude. Er is sprake 

van aanzienlijke verschillen in attitude maar over het algemeen neigt de attitude meer naar de 

negatieve zijde dan naar de positieve. De variantie in de attitude van de Nederlandse garnalenvissers 

op het gebied van innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij kan voor 29,3% verklaard 

worden door een twaalftal onafhankelijke variabelen die gebaseerd zijn op persoons- en 

bedrijfskenmerken. De onafhankelijke variabelen “jaaromzet totaal” en “walschipper” hebben een 

positieve significante invloed op de ervaren attitude van garnalenvissers. De onafhankelijke variabele 

“aantal zeedagen per jaar vissend op garnalen” heeft een negatieve significante invloed op de 

ervaren attitude van garnalenvissers. De onafhankelijke variabelen “jaaromzet totaal” en “aantal 

zeedagen per jaar vissend op garnalen” verklaren gezamenlijk 19,3% van de totale 29,3% 

aangetoonde variantie in de attitude van de Nederlandse garnalenvissers op het gebied van 

innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij. Tevens is aangetoond dat cognitie een betere 

voorspeller is van de attitude van Nederlandse garnalenvissers op het gebied van innovatie met 
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betrekking tot de garnalenpulsvisserij dan affectie en de gedragsintentie. Dat wil zeggen dat uit het 

onderzoek blijkt dat de Nederlandse garnalenvisser zijn attitude sterker baseert op kennis en geloof 

dan op gevoelens en emotie of op openlijk gedrag.  

De verschillen in de attitude op het gebied van innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij 

kunnen mede worden verklaard doordat vele Nederlandse garnalenvissers een verschillend beeld 

hebben van de garnalenpulsvisserij. Dit beeld is de afgelopen jaren beïnvloed door onder andere het 

onderzoeksprogramma ter ontwikkeling van de garnalenpulsvisserij, de manier van vissen door de 

onderzoeksvaartuigen met het garnalenpulsvistuig, de vrees voor meervangst van garnalen met het 

garnalenpulstuig en bijbehorende economische effecten op de garnalenmarkt, de financiële 

consequenties van de investering in een garnalenpulstuig en de effecten van groeperingen met een 

uitgesproken mening over de (garnalen)pulsvisserij. Er bestaat onder een groot deel van de 

Nederlandse garnalenvissers angst om te veranderen en innoveren omdat er geen zekerheid bestaat 

over het toekomstperspectief.  

5.2 Discussie 

De literatuur benadrukt dat een attitude moet worden beschouwd als een multidimensionaal 

construct en niet te omvatten is in één component (Koustriava & Papadopoulos, 2013). Het ABC 

model dat door Rosenberg en Hovland werd geïntroduceerd in het jaar 1960 ging uit van een 

driedeling van een attitude in de componenten affectie, gedrag en cognitie. De Meuse en Hostager 

(2001) hebben de op het ABC model gebaseerde vragenlijst Reaction to Diversity (RTD) ontwikkeld, 

deze vragenlijst is in dit onderzoek toegepast als basis voor het kwantitatieve onderzoek. De RTD 

vragenlijst kent echter geen verdeling in de componenten affectief, gedrag en cognitie. Er kunnen 

twijfels worden uitgesproken over de mate waarin de RTD vragenlijst van De Meuse en Hostager 

(2001) aansluit bij het ABC model van Rosenberg en Hovland. De onderzoeker heeft de vragen uit de 

RTD vragenlijst zelf ingedeeld in de componenten affectief, gedrag en cognitie (zie bijlage 3). Uit de 

factoranalyse bleek dat er drie componenten in de data waarneembaar waren maar op basis van de 

Rotated Component Matrix kon vastgesteld worden dat deze drie componenten niet een duidelijke 

aansluiting hebben met de componenten van het ABC model. Op basis van deze gegevens kunnen de 

twijfels over de aansluiting van de RTD vragenlijst met het ABC model worden onderbouwd.        

Venkatesh et al. (2003) beschreven dat een positieve attitude ten aanzien van een innovatie eerder 

leidt tot het gebruikmaken van de betreffende innovatie. De Nederlandse garnalenvissers hebben 

een sterk variërende attitude op het gebied van innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij, 

deze attitude bevindt zich tussen een neutrale en een enigszins negatieve attitude. De toestand van 

deze attitude draagt niet bij aan de stimulans om het innovatieve garnalenvistuig verder te 

ontwikkelen en (toekomstig zo mogelijk) in gebruik te nemen. In tegenstelling tot de literatuur 

(Gelderblom et al., 2003; Ruis, 2012; TNS NIPO Businessbase, 2014) blijkt uit het onderzoek dat 

leeftijd geen significante invloed heeft op de attitude in relatie tot het innovatief vermogen. Op basis 

van het kwalitatieve onderzoek is sterk naar voren gekomen dat het innovatief vermogen in de 

garnalenvisserijsector persoonsgebonden is en dat onder andere de onafhankelijke variabele 

“leeftijd” daar geen invloed op heeft. Tevens bestaat er een kans dat de attitude van een 

garnalenvisser wordt beïnvloed door een oudere generatiegenoot die betrokken is bij het 

betreffende visserijbedrijf. In het kwalitatieve onderzoek werd door een respondent vermeld dat de 

oudere generatie in sommige gevallen een remmend effect kan hebben op innovatie, deze zienswijze 

wordt ook bevestigd door een rapport over familiebedrijven en samenwerkingsvormen in de visserij 
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(Quirijns, Smit, Steenbergen, Turenhout, Taal, & Zaalmink, 2014). Tenslotte is er door meerdere 

respondenten in het kwalitatieve onderzoek vermeld dat er voldoende voorbeelden zijn van oudere 

garnalenvissers die innovatiever zijn dan hun jongeren collega’s waaruit mede blijkt dat leeftijd geen 

significante invloed heeft op de attitude op het gebied van innovatie met betrekking tot de 

garnalenpulsvisserij.   

Ook het opleidingsniveau van een garnalenvisser heeft geen significante invloed op de attitude op 

het gebied van innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij terwijl Janssen (2000) schrijft 

over een positieve relatie tussen het opleidingsniveau en innovatieve activiteiten. In de 

garnalenvisserij kan de kwaliteit en denkwijze van een visserman niet worden gerelateerd aan een 

opleidingsniveau. Er moet worden opgemerkt dat er binnen de visserijopleidingen van laag naar een 

hoger niveau (respectievelijk SW 6, 5 en 4) een lichte stijging waarneembaar is in de attitude ten 

aanzien van de garnalenpulsvisserij. De stijging wordt echter doorbroken door een drietal 

respondenten met een hogere niet-visserijgerelateerde opleiding (HBO/WO) die een negatieve 

attitude hebben. De drie respondenten kunnen éénzelfde persoon zijn die meerdere 

garnalenvergunningen bezit, het zou kunnen dat hierdoor een mogelijk verband tussen 

opleidingsniveau en de attitude op het gebied van innovatie met betrekking tot de 

garnalenpulsvisserij teniet is gedaan. Daarnaast is er met betrekking tot het opleidingsniveau door de 

respondenten in het kwalitatieve onderzoek wederom verwezen naar de persoonsgebondenheid van 

het innovatief vermogen. Persoonlijke innovativiteit wordt beschreven als globale of een algemene 

aangeboren innovativiteit, een abstracter niveau dan gerealiseerde of geactualiseerde innovativiteit 

(Agarwal & Prasad, 1998; Flynn & Goldsmith, 1993; Midgley & Dowling, 1978). De literatuur 

ondersteunt de uitkomsten van het onderzoek op het gebied van de persoonsgebondenheid met 

betrekking tot de attitude op het gebied van innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij. 

Zowel theoretisch als empirisch, persoonlijke innovativiteit is een belangrijke variabele in het 

innovatieproces (Hartman & Samra, 2008; Leonard-Barton & Deschamps, 1988; Thakur, Angriawan, 

& Summey, in press).  

Op basis van de literatuur blijkt dat innovatieve bedrijven veelal de middelgrote en grote(re) 

bedrijven zijn in de betreffende sector (Cohen & Klepper, 1996; Koetse et al., 2006; Robinson & 

Pearce, 1984; Variyam & Kraybill, 1993) waarbij specifiek in de primaire sector het vermoeden 

bestaat dat de omvang van een bedrijf een positieve invloed heeft op het innovatieve vermogen 

(Christensen et al., 2011; Grande et al., 2007; Teece, 1986). Dit onderzoek bevestigt deze 

onderzoeksresultaten aangezien blijkt dat de gemiddelde jaaromzet van een garnalenvisser een 

significant positief effect heeft op de attitude op het gebied van innovatie met betrekking tot de 

garnalenpulsvisserij. Hierbij dient nadrukkelijk opgemerkt te worden dat de garnalenvissers met de 

hoge(re) omzetten veelal over kotters beschikken die multi-purposed zijn en in mindere mate 

afhankelijk zijn van de garnalenvisserij. De omzet van deze kotters bestaat naast de inkomsten uit de 

garnalenvisserij veelal uit inkomsten vanuit platvis visserij (puls- en twinrigvisserij), rondvis visserij 

(bordentrawl) en de visserij op Noorse kreeft (quadrigvisserij). Dit gegeven zou tevens de verklaring 

kunnen bieden van het feit dat de variabele “aantal zeedagen per jaar vissend op garnalen” een 

negatief effect heeft op de attitude van de garnalenvissers op het gebied van innovatie met 

betrekking tot de garnalenpulsvisserij. De garnalenvissers die relatief veel zeedagen op garnalen 

vissen en een negatievere attitude hebben, zijn in vele gevallen afhankelijk van de garnalenvisserij 

omdat ze geen andere visserijen mogen of kunnen uitvoeren. De garnalenvissers die relatief weinig 

op garnalen vissen en een positievere attitude hebben, hebben vaker de mogelijkheid om meerdere 
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visserijen uit te voeren. De omvang van de onderneming in de vorm van het aantal kotters heeft 

geen significante invloed op de attitude op het gebied van innovatie met betrekking tot de 

garnalenpulsvisserij. Uit een analyse van de respondenten met meerdere kotters is gebleken dat het 

type onderneming met meerdere kotters enorm verschilt, enerzijds zijn het bedrijven die volledig 

afhankelijk zijn van de garnalenvisserij en anderzijds zijn het kotters die multi-purposed zijn en 

relatief hoge omzetten genereren. Verder is in het kwalitatieve onderzoek aan de orde gekomen dat 

de onafhankelijke variabele “meerdere kotters” verschillend kan worden geïnterpreteerd door de 

respondenten. In familiebedrijven worden soms meerdere garnalenkotters geëxploiteerd, de ene 

keer met meerdere kotters vanuit één onderneming (rechtsvorm) en de andere keer vanuit 

meerdere ondernemingen waarbij elke kotter één aparte onderneming (rechtsvorm) vormt. Het is de 

vraag in hoeverre de respondenten in het kwantitatieve onderzoek deze vraag juist hebben 

geïnterpreteerd. Het is onduidelijk in hoeverre de respondenten deze strikte scheiding qua 

rechtsvorm hebben gemaakt bij de beantwoording van de vraag. Uit de literatuur blijkt in ieder geval 

dat het aantal bedrijven met meer dan één kotter gestaag afneemt. In 2014 was het aantal bedrijven 

met meer dan één kotter gehalveerd ten opzichte van het jaar 2007 (Turenhout, 2014).  

Aspecten van innovatie kennen een geografische dimensie (Asheim & Gertler, 2005; Gertler, 2003; 

Maskell & Malmberg, 1999). De Nederlandse visserijsector is de afgelopen jaren veelvuldig 

geconfronteerd met kritiek op de (garnalen)pulsvisserij van met name garnalenvissers uit de 

noordoostelijke regio van Nederland volgens diverse (vak)media (RTV Noord, 2014; Schuttevaer, 

2015; Visserijnieuws, 2014b). Ondanks dat de ervaren attitude op het gebied van innovatie met 

betrekking tot de garnalenpulsvisserij als afzonderlijke variabele een lichte negatievere score laat 

zien voor noordoostelijke garnalenvissers in vergelijking met andere Nederlandse visserijregio’s is er 

geen significante invloed aantoonbaar. In alle visserijregio’s op basis van het 

visserijregistratienummer en ligplaats van de kotter is een hoge mate van variatie in de attitude 

waarneembaar op het gebied van innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij. In de 

visserijsector mag dus niet met stelligheid worden beweerd dat de noordoostelijke garnalenvissers 

negatiever zijn over de garnalenpulsvisserij. De lichte negatievere algemene attitude van de 

noordoostelijke garnalenvissers kan mogelijk worden verklaard door het feit dat deze kotters 

grotendeels afhankelijk zijn van de garnalenvisserij en maar beperkte uitwijkmogelijkheden hebben 

naar andere visserijen. Walschippers hebben wel een positievere attitude op het gebied van 

innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij dan schippers die (wekelijks) op zee zitten. Dit 

kan mogelijk worden verklaard doordat walschippers meer tijd aan wal hebben in vergelijking met 

schippers die op zee zitten. De walschippers hebben meer kansen om zich te verdiepen in de 

visserijmaterie, in dit geval de garnalenpulstechniek, door het bijwonen van bijeenkomsten, het lezen 

van rapporten en het inwinnen van andere relevante informatie. Er dient wel opgemerkt te worden  

dat het aantal walschippers in de garnalenvisserij relatief beperkt is met 7,1% van de respondenten.  

Ondanks dat onder garnalenvissers leeft dat de zogenaamde GK-vergunninghouders meer 

traditioneel zijn dan de GV-vergunninghouders kan deze zienswijze niet worden bevestigd. Op basis 

van het kwantitatieve onderzoek kan er geen significante invloed op de ervaren attitude op het 

gebied van innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij worden geconstateerd op het gebied 

van het type vergunning of op basis van het belangrijkste visgebied van de garnalenvisser. De GV-

vergunninghouders hebben als visgebied de Noordzee en de Zeeuwse wateren, de GK-

vergunninghouders mogen daarbovenop ook in de Nederlandse Waddenzee vissen. In de praktijk 

vissen GK-vergunninghouders wisselend in de bevisbare gebieden, dus naast de Waddenzee wordt er 
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ook in de Noordzee gevist maar nagenoeg niet in de Zeeuwse wateren. Tussen garnalenvissers is er 

een enorme diversiteit qua visgebied en daarbij kan dit visgebied jaarlijks wisselen, dit is met name 

afhankelijk van het vangstsucces. Door de aanzienlijke (jaarlijkse) verschillen qua visgebied is het 

goed denkbaar dat daardoor geen invloed van de onafhankelijke variabelen “type 

garnalenvergunning” en “belangrijkste visgebied” kan worden waargenomen gericht op de attitude 

van garnalenvissers op het gebied van innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij.   

Affectieve veranderbereidheid wordt vaak als de meest belangrijke en wenselijke vorm van 

veranderbereidheid gezien aangezien affectieve veranderbereidheid de belangrijkste voorspeller is 

van de gedragsintentie (Hartkamp, 2009; Van der Kolk, 2009; Metselaar, 1997; Metselaar & 

Cozijnsen, 2005). In de visserijsector zijn emoties en gevoelens belangrijke factoren gekoppeld aan de 

gedragsintentie. Mede op basis van deze redenatie bestond de verwachting dat affectieve attitudes 

een betere voorspeller van de gedragsintentie zouden zijn in relatie tot innovatie dan cognitieve 

attitudes. Op basis van het onderzoek is vastgesteld dat affectieve attitudes een zeer sterke 

interpretatiekracht hebben ten aanzien van de attitude maar dat cognitieve attitudes een zeer 

uitzonderlijk sterke interpretatiekracht hebben. Ondanks dat de verschillen in interpretatiekracht 

klein zijn wijkt dit onderzoeksresultaat af van de bestaande literatuur die verwijst naar dat affectieve 

attitudes de belangrijkste voorspeller zijn van de gedragsintentie. Er zou kunnen worden 

gesuggereerd dat vanuit de visserijsector de attitude meer wordt gebaseerd op kennis en geloof 

(cognitie) dan op basis van gevoelens en emotie (affectie), al is dit verschil beperkt.    

5.3 Beperkingen van het onderzoek 

Voorafgaand aan de aanbevelingen wordt er in deze paragraaf stilgestaan bij de beperkingen van dit 

onderzoek. Het conceptueel model van het onderzoek is gebaseerd op het ABC model, net als de 

vragenlijst van De Meuse en Hostager (2001). In de eerste alinea van § 5.2 is reeds beschreven dat de 

aansluiting van de RTD vragenlijst met het ABC model ontbreekt. Vele wetenschappers steunen de 

driedeling in attitude door middel van affectie, gedrag en cognitie (o.a. Breckler & Wiggens, 1989; 

Eagly & Chaiken, 1993; Edwards, 1990). Naast de vele steun is er ook kritiek op het ABC model zoals 

in § 2.1 is weergegeven. Het ABC model is niet onomstotelijk in de wetenschap, dit kan worden 

gezien als een beperking van dit onderzoek. Verder is de onderzoeker werkzaam in de visserijsector 

bij de belangenbehartiger voor de Nederlandse beroepsvisserij, de Nederlandse Vissersbond. Er kan 

sprake zijn van een zogenaamde onderzoekersbias, dat wil zeggen dat het onderzoek kan worden 

beïnvloed door de verwevenheid van de onderzoeker in de visserijsector. De bias zou invloed kunnen 

hebben op de manier waarop data ten behoeve van het onderzoek is verzameld. Het is bijvoorbeeld 

mogelijk dat de onderzoeker een bias vertoont in de manier waarop hij de antwoorden interpreteert 

voortkomend uit interviews (Easterby-Smith, Thorpe, & Lowe, 2002).  

Ondanks dat de vragenlijst voorafgaand aan het afnemen bij de garnalenvissers (taalkundig) is 

beoordeeld en geredigeerd door een drietal garnalenvissers bestaat het risico van 

interpretatieverschillen die het onderzoeksresultaat zouden kunnen beïnvloeden. In samenwerking 

met het drietal garnalenvissers zijn de vragen zo eenvoudig en duidelijk mogelijk geformuleerd maar 

desalniettemin hebben respondenten in het kwalitatieve, maar ook als geschreven toevoeging op de 

vragenlijsten in het kwantitatieve onderzoek, vermeld dat vraagstellingen op diverse manieren 

kunnen worden uitgelegd. Er kan dus niet worden uitgesloten dat respondenten sommige vragen 

divers hebben geïnterpreteerd wat een effect zou kunnen hebben gehad op het uiteindelijke 

onderzoeksresultaat. Deze beperking zou bij vervolgonderzoek weggenomen kunnen worden door 
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de vragen af te nemen middels interviews zodat de interviewer bij kan sturen wanneer vragen 

afwijkend worden geïnterpreteerd. Hierbij is echter de vraag of er door middel van de 

interviewmethode voldoende interviews kunnen worden afgenomen in een redelijk tijdsbestek om 

een representatief sample te nemen van de Nederlandse garnalenvissers ten behoeve van het 

onderzoek. Bij een dergelijke aanpassing qua onderzoeksmethode dient afstand te worden genomen 

van de kwantitatieve onderzoeksmethode en wordt er gekozen voor uitsluitend een kwalitatieve 

onderzoeksmethode. 

Tenslotte kan het aantal afgenomen semigestructureerde interviews ter verdieping van het 

kwantitatieve onderzoeksresultaat als beperking worden gezien. Ten opzichte van het aantal 

garnalenvissers (N = 224) is 2,2% van de onderzoekspopulatie geïnterviewd, ten opzichte van het 

aantal geretourneerde vragenlijsten in het kwantitatieve onderzoek (98) is 5,1% van de 

respondenten geïnterviewd. Mede door de waardevolle informatie voortkomend uit de 

semigestructureerde interviews had het van meerwaarde geweest wanneer er zeker een tiental 

interviews waren afgenomen in plaats van vijf.  

5.4 Aanbevelingen voor de praktijk 

De mening van een Nederlandse garnalenvisser wordt door vele aspecten beïnvloed en is in essentie 

persoonsgebonden. De verdeeldheid onder garnalenvissers draagt niet bij aan een heldere visie over 

verandering, in dit geval over innovatie in de sector (o.a. Nooitgedagt, 2010; Goldsborough et al., 

2013; Taal, 2013). De verdeeldheid gaat verder dan alleen de garnalenvissers, ook direct betrokken 

partijen zoals belangenorganisaties en handelspartijen zijn hier debet aan en hebben invloed op de 

garnalenvissers en het veranderproces. De Nederlandse garnalenvisserijsector dient een positie in te 

nemen ten aanzien van de (ontwikkeling en mogelijke implementatie van de) garnalenpulsvisserij 

rekening houdende met het huidige verbod op elektrisch vissen (Verordening (EG) nr. 850/98, 1998). 

Deze positie kan momenteel onmogelijk worden vastgesteld en ingenomen omdat de verschillen qua 

mening enorm in variëteit verschillen. Deze variëteit is mede ontstaan doordat de 

informatievoorziening over de garnalenpulsvisserij tekort schoot. Doordat garnalenvissers niet een 

helder beeld hebben van de garnalenpulsvisserij zorgt dit voor onwetendheid over de vistechniek en 

onzekerheid. De onzekerheid kan vanuit verschillende perspectieven ontstaan maar voor de 

garnalenvissers blijkt het merendeel zorgen te hebben over de economische effecten (op de 

garnalenmarkt door meervangst) bij een mogelijke uitbreiding van de garnalenpulsvisserij.  

Een aanbeveling voor de Nederlandse garnalenvisserijsector is om meer en collectiever te 

communiceren over innovatie. In dit onderzoek betreft het de garnalenpulsvisserij maar deze 

aanbeveling is ook gericht op andere innovatietrajecten in de sector. De garnalenvisser dient 

betrokken te worden bij het proces, bijvoorbeeld door het  meten van diens mening middels een 

vragenlijst. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de analyse van antwoorden op vragenlijsten een 

eerste beeld vormt van de mening van garnalenvissers. Om meer betekenis te geven aan het 

onderzoeksresultaat is het aan te bevelen om individuele gesprekken te voeren met garnalenvissers. 

In deze gesprekken kunnen de specifieke aspecten worden blootgelegd die ten grondslag liggen aan 

de mening. In de garnalenvisserij kan een dergelijke onderzoeksaanpak leiden tot verrassende 

wendingen zoals ook in dit onderzoek is gebleken. Aan de hand van de individuele gesprekken kon 

namelijk worden vastgesteld dat de angst om te veranderen een belangrijke grondlegger is van een 

negatieve(re) attitude op het gebied van innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij.  
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Gedurende het onderzoek kwam steeds meer naar voren dat de garnalenvissers zoeken naar 

vastigheid, de garnalenvisser wil weten waar hij aan toe is zodat hij enige zekerheid heeft over het 

voortbestaan van zijn bedrijf. De visserman was vroeger hoofdzakelijk afhankelijk van de natuur maar 

tegenwoordig lijken andere factoren (met name de (NB) wet- en regelgeving) van een minstens zo 

groot belang. De door de vele vissers gevraagde zekerheid wordt en kan in de huidige tijd niet meer 

worden geboden maar het is de garnalenvisserijsector en overige aanverwanten aan te bevelen om 

duidelijk te zijn over toekomstperspectief. In het geval van de garnalenpulsvisserij zou er 

duidelijkheid moeten worden verschaft over de eventuele implementatie van het vistuig. Wordt het 

garnalenpulstuig in de toekomst in gebruik genomen of algeheel verboden? Krijgt bij een 

ingebruikname van het garnalenpulsvistuig iedere garnalenvisser de kans (gelijk speelveld) of een 

select aantal? De beantwoording van deze vragen is essentieel om de garnalenvisser de gevraagde 

duidelijkheid te geven waardoor wellicht de attitude op het gebied van innovatie met betrekking tot 

de garnalenpulsvisserij verandert.  

5.5 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Deze paragraaf gericht op de aanbevelingen voor verder onderzoek is gesplitst in twee sub 

paragrafen. Eerst worden er algemene aanbevelingen gegeven gericht op onderzoek naar attitude in 

relatie tot verandering en innovatie, daarna worden er specifieke aanbevelingen gegeven voor 

verder onderzoek naar de garnalenpulsvisserij.   

5.5.1 Algemene aanbevelingen  

Op basis van de resultaten van het kwalitatieve onderzoek kan gesteld worden dat kwalitatief 

onderzoek voor diepgang zorgt in het onderzoeksresultaat onder Nederlandse garnalenvissers. Dat 

kwalitatief onderzoek voor diepgang zorgt in het resultaat van onderzoek naar vissers wordt ook 

bevestigd in de literatuur (o.a. Christensen & Raakjær, 2006; Pita, Pierce, & Theodossiou, 2010; 

Trapman & Kraan, 2015). Kwantitatief onderzoek, in dit geval door middel van het afnemen van een 

vragenlijst, geeft een indicatie van de algemene attitude. Een aanbeveling ten aanzien van onderzoek 

naar attitudes in relatie tot verandering en innovatie is om kwantitatief onderzoek te combineren 

met kwalitatief onderzoek. Door deze combinatie kan er diepgaand onderzoek worden uitgevoerd 

waarbij (een aanzienlijk deel van) de doelgroep door middel van het kwantitatieve aspect kan 

worden geconsulteerd. Op basis van de kwantitatieve resultaten kan een representatieve steekproef 

worden genomen van de doelgroep ten behoeve van het kwalitatieve onderzoek. 

Verder kan het van waarde zijn om de onderzoeksdoelgroep te betrekken bij de onderzoeksopzet. 

Door bijvoorbeeld de vragenlijst van het kwantitatieve onderzoek te laten beoordelen en (taalkundig) 

te laten redigeren door een aantal personen uit de onderzoeksdoelgroep ontstaat er een vragenlijst 

die beter aansluit op de doelgroep. Door de vragenlijst (taalkundig) aan te laten sluiten op de 

doelgroep wordt een eventuele barrière tussen de onderzoeker en de doelgroep beperkt en worden 

mogelijke interpretatieverschillen door de wijze van vraagstelling gereduceerd. Deze aanpak kan ook 

worden overgenomen bij de opmaak en formulering van het interviewprotocol ten behoeve van het 

kwalitatieve onderzoek. Tevens kan het van waarde zijn om de doelgroep te informeren over het uit 

te voeren onderzoek door middel van een vooraankondiging. Ondanks dat een vragenlijst door 

middel van een begeleidende brief en instructie wordt toegelicht kunnen er vragen ontstaan over het 

nut en de noodzaak van het onderzoek. Door middel van een vooraankondiging kunnen deze vragen 

deels worden weggenomen wat ertoe kan leiden dat een vragenlijst gerichter kan worden ingevuld 
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door de respondent en dat de respons hoger komt te liggen doordat de respondent beter is 

geïnformeerd en minder twijfels heeft over het nut en de noodzaak van het onderzoek.  

5.5.2 Aanbevelingen onderzoek garnalenpulsvisserij 

Uit het onderzoek komt nadrukkelijk naar voren dat de mate van innovativiteit bij Nederlandse 

garnalenvissers persoonsgebonden is. Mede doordat de verklarende kracht van het model vanuit het 

kwantitatieve onderzoek beperkt is zou het van waarde kunnen zijn als er meer aandacht wordt 

besteed aan kwalitatief onderzoek. Door met verschillende garnalenvissers individuele gesprekken te 

voeren kan er gezocht worden naar onafhankelijke variabelen die mogelijk een sterkere verklarende 

kracht hebben van de attitude ten aanzien van innovaties. Wanneer er nieuwe informatie 

beschikbaar is ten aanzien van de onafhankelijke variabelen die van invloed kunnen zijn op de 

attitude van Nederlandse garnalenvissers op het gebied van innovatie met betrekking tot de 

garnalenpulsvisserij of een andere innovatie dan zou opnieuw een kwantitatief onderzoek kunnen 

worden gestart. In de jaren 2016 en 2017 zal er nieuwe informatie over de garnalenpulsvisserij 

beschikbaar komen. Het kan zinvol zijn om na deze periode een nieuw kwantitatief onderzoek uit te 

voeren middels vragenlijsten om te beoordelen of de attitude ten aanzien van de garnalenpulsvisserij 

is veranderd. Verder zou het interessant zijn om te beoordelen of na het beschikbaar komen van 

nieuwe informatie nog steeds de cognitieve attitudes een sterkere voorspeller zijn van de 

gedragsintentie in vergelijking met de affectieve attitudes.  

Tenslotte dient er bij vervolgonderzoek naar de attitude op het gebied van innovatie met betrekking 

tot de garnalenpulsvisserij aandacht te zijn voor de buitenlandse garnalenvissers aangezien er in 

Duitsland en België ook ontwikkelingen zijn op het gebied van de garnalenpulsvisserij (Kratzer, 2012; 

Verschueren et al., 2012; WWF, 2014). Nederlanders, Duitsers, Belgen, Denen en in mindere mate de 

Engelsen vissen in de Noordzee op vaak dezelfde visgronden op garnalen en ten behoeve van de 

slagingskans van de innovatie is het van belang dat concullega vissers de kans krijgen om zich uit te 

spreken en een attitude aannemen. Op basis van de gevormde attitude wordt immers beslist tot 

adoptie of afwijzing van de betreffende innovatie (Rogers, 2003).     
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7 Bijlagen 
 

Bijlage 1 - Casusbeschrijving (verdieping) 

De visserij op Noordzeegarnalen (Crangon crangon) is economisch en in aantallen schepen één van 

de belangrijkste visserijen in Nederland en opereert vooral binnen Natura 2000 gebieden (Glorius et 

al., 2015). Natura 2000 gebieden bevatten natuur van Europese betekenis en kennen een strikt 

beschermingsregime (Backes et al., 2011). De commerciële visserij in de Europese kustwateren kent 

een toenemende druk door eisen vanuit het milieubehoud (Natura 2000) en eisen van verschillende 

gebruikers van de mariene ruimte (Symes, Phillipson, & Salmi, 2015). Garnalenvisserij is een tot nu 

toe weinig gereguleerde visserij (ICES, 2014), er bestaat voor de visserij op garnalen geen quotum 

maar er wordt nationaal gereguleerd met een vergunningstelsel voor de Nederlandse vloot 

(Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2010). De internationale garnalenvloot omvat 

500 tot 600 vaartuigen, allen met een motorvermogen kleiner dan 221 kW30 (Verschueren et al., 

2012). In Nederland zijn er ruim 200 vissersvaartuigen met minder dan 221 kW motorvermogen (Taal 

& Klok, 2014), dit zijn over het algemeen de vaartuigen die vangstrechten (een vergunning) bezitten 

voor de garnalenvisserij. De garnalenvisserij op de Noordzeegarnaal wordt met name uitgevoerd in 

Nederland, Duitsland, België en Denemarken. 

Verduurzaming garnalenvisserij 

De maatschappij is niet bereid om overmatige milieudruk van sectoren te accepteren, sectoren 

vragen zich dan ook af hoe zij hun activiteiten duurzamer kunnen maken (Nooitgedagt, 2010). Er is 

altijd wel aandacht voor mens en milieu geweest maar er wordt van gebruikers gevraagd herkenbare 

inhoud te geven aan de duurzame principes van een sector middels haar visie en bijbehorende 

ambitie (Ten Kate, 2003). Aangezien het overgrote deel van de Nederlandse garnalenvisserij zich 

afspeelt binnen Natura 2000 gebieden heeft de sector een blijvende opdracht om haar activiteiten in 

deze gebieden te verduurzamen. De Nederlandse visserijsector werkt aan kansrijke initiatieven ter 

verduurzaming van de garnalenvisserij. De meeste (technische) maatregelen die het verhogen van de 

selectiviteit als doel hebben focussen louter op netaanpassingen die ongewenste bijvangsten onder 

water dienen te lozen (Verschueren, Lenoir, Vandamme, & Vanelslander, 2014). Walsh, Engås, Ferro, 

Fonteyne en Van Marlen (2002) benadrukken dat er onderzoek uitgevoerd dient te worden gericht 

op de technische ontwikkeling van (nieuwe) vistechnieken ten behoeve van meer selectieve en 

milieuvriendelijke(re) commerciële vistuigen.  

Garnalenpulsvisserij 

Het idee voor garnalenpulsvisserij is niet nieuw. Onderzoek naar de toepassing van elektrische velden 

in de sleepnetvisserij op garnalen begon in de periode tussen 1960 en 1970 (Boonstra & De Groot, 

1974a; Boonstra & De Groot, 1974b; Vanden Broucke, 1972; Vanden Broucke, 1973; Vanden Broucke 

& Vanhee, 1977). Middels de garnalenpulsvisserij is een benadering gekozen om ervoor te zorgen dat 

een deel van de ongewenste bijvangsten niet meer in het net terecht komen zodat ze überhaupt niet 

hoeven te worden geloosd. Het basisidee bij soort selectief, elektrisch vissen op garnalen is om met 

behulp van elektrische pulsen een maximale springrespons op te wekken bij garnalen, zonder hierbij 

eventuele bijvangstsoorten te stimuleren (Polet , 1999; Polet et al., 2005a; Polet et al., 2005b). Het 

                                                           
30

 Het motorvermogen wordt uitgedrukt in KiloWatt (kW) of PaardenKracht (pk), voor de omrekening van kW’s 
naar pK’s kan per 1 kW +/- 1,341 pk worden aangehouden (Holzner, 2006).  
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garnalenpulstuig is anders ten opzichte van het traditionele garnalen(boomkor)tuig door het minder 

aantal klossen aan de onderpees31 en de elektroden die vanaf de vispijp tot aan de klossenpees 

lopen. Verder is het garnalenpulsnet meer vierkant van (net)vorm. Figuur B1 biedt een weergave van 

de verschillen tussen de vistuigen met aan de linkerzijde het traditionele garnalen(boomkor)tuig en 

aan de rechterzijde het garnalenpulsvistuig.  

Figuur B1 Traditioneel tuig (l) in vergelijking met garnalenpulsvistuig (r) (Verschueren et al., 2014) 

 
Een garnalenpulsvistuig geheel zonder klossen wordt een Hoovercran genoemd en kan worden 

toegepast in een gebied met een vlakke bodem (Goldsborough et al., 2014). Vooralsnog is er in de 

Nederlandse garnalenvisserij alleen gevist en getest met het garnalenpulstuig, vandaar dat dit 

onderzoek zich beperkt tot het garnalenpulstuig. Verder wordt in het onderzoek uitgegaan van een 

garnalenpulsvistuig dat voldoet aan de door het Ministerie van Economische Zaken opgestelde 

technische eisen (Visserijnieuws, 2014c). Deze betreffende technische eisen zijn bijgevoegd in bijlage 

5. De wetenschap bericht over positieve onderzoeksresultaten van de experimenten met de 

pulsvistuigen met betrekking tot de reductie van bijvangsten, maar ook brandstofbesparing en 

betere vangstresultaten (Van Marlen, Ybema, Kraayenoord, De Vries, & Rink, 2005; Van Marlen, 

Grift, Van Keeken, Ybema, & Van Hal, 2006; Van Marlen, Wiegerinck, Van Os-Koomen, & Van 

Barneveld, 2014; Soetaert, Decostere, Polet, Verschueren, & Chiers, 2013; Verschueren et al., 2014). 

Hierbij moet nadrukkelijk worden opgemerkt dat er twee soorten pulsvisserij bestaan in de 

Nederlandse kottervisserij, de pulsvisserij op platvis en de puls visserij op garnalen. Deze studie 

beperkt zich tot de pulsvisserij op Noordzeegarnalen (Crangon crangon). Het World Wildlife Fund 

(Wereld Natuur Fonds) concludeert dat de garnalenpulsvisserij zonder klossen (Hoovercran) de 

potentie heeft om bij te dragen aan de mitigatie van negatieve effecten van het conventionele 

garnalenvistuig (boomkor) maar dat een uitgebreid (technisch) beheerprogramma strikt noodzakelijk 

is (WWF, 2013).   

Huidige situatie garnalenpulsvisserij 

In het jaar 2011 zijn er door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een 

viertal ontheffingen voor de garnalenpulsvisserij afgegeven aan garnalenvissersvaartuigen, het betrof 

de vaartuigen HA 31, TX 25 (inmiddels de ST 24), TH 10 en de WR 40. In totaal waren er in 2011 42 

ontheffingen voor de pulskorvisserij beschikbaar, met uitzondering van het genoemde viertal waren 

                                                           
31

 De onderpees dient ervoor om de onderkant van het net contact te laten houden met de zeebodem zodat de 
potentiële vangst niet kan ontsnappen en in het net terecht komt. De onderpees bestaat in diverse visserijen 
uit verschillende materialen, bijvoorbeeld kettingen, klossen of loodlijn (Polet & Fonteyne, 1995). In de 
garnalenvisserij worden klossen aan de onderpees gebruikt (zie de ronde bollen in figuur 6).   
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de ontheffingen beschikbaar voor alleen platvisvissers. Het viertal vaartuigen diende onderzoek uit te 

voeren naar het garnalenpulstuig en kregen opdracht om het garnalenpulstuig verder te 

ontwikkelen. Het onderzoek werd actief begeleid door de Stichting Verduurzaming Garnalenvisserij 

(SVG). De SVG is een samenwerkingsverband van de zeven Nederlandse Producenten Organisaties 

met een garnalenbelang. Het onderzoekstraject heeft geleid tot een viertal wetenschappelijke 

studies die zijn uitgevoerd door het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) 

(Verschueren et al., 2012; Verschueren & Vanelslander, 2013; Verschueren et al., 2014; Verschueren 

& Lenoir, in press). In het jaar 2013 werd het aantal pulsontheffingen uitgebreid met 42 extra 

pulsontheffingen (Dijksma, 2014). Met deze verhoging van het aantal pulsontheffingen werd het 

aantal potentiële garnalenpulsvissers verhoogd tot 25, de ontheffingen waren niet meer alleen voor 

de platvis visserij. Alleen de vier vaartuigen van het eerste uur (2011) beschikken over een 

zogenaamde Natuurbeschermingswet vergunning32 (NB-wet vergunning) voor 

onderzoeksdoeleinden, de andere 21 vaartuigen kunnen alleen in niet-Natura 2000 gebieden vissen 

dat voor de garnalenvisserij een zeer beperkt gebied betreft. Dat zorgt ervoor dat er op dit moment 

maar 6 Nederlandse garnalenvissersvaartuigen in de pulsvisserij hebben geïnvesteerd waarvan er 

twee vaartuigen niet de mogelijkheid hebben om (onderzoeksmatig) in Natura 2000 gebieden te 

vissen.  

Op 17 maart 2015 is er door de Waddenvereniging, 

Natuurmonumenten en Stichting Wad een 

handhavingsverzoek ingediend bij het Ministerie van 

Economische Zaken ten aanzien van de 

garnalenpulsvisserij (Berkhuysen, 2015). Dit 

handhavingsverzoek heeft ervoor gezorgd dat er niet 

meer met de garnalenpuls door de 4 NB-

wetvergunninghouders mocht worden gevist en dat 

de andere 21 (potentiële) garnalenpulsvissers geen 

kansen zagen om op termijn een NB-wetvergunning 

te verkrijgen zodat men met de puls methode 

binnen de Natura 2000 gebieden kon gaan vissen. 

Het staat de ontheffinghouders overigens vrij om 

buiten Natura 2000 gebied te vissen maar figuur B2 

toont aan dat deze gebieden relatief klein zijn en 

men op basis van dergelijke kleine visgebieden geen 

investering in het garnalenpulsvistuig wenst aan te 

gaan. Ondiepe kustwateren en estuaria met een 

diepte van 0 tot 20 m en met zanderige of slijkerige 

bodems zijn de belangrijkste vindplaatsen van de 

garnaal (Verschueren et al., 2014). Hieruit blijkt 

onder andere dat de (Noordzee)kustzone en 

Waddenzee van groot belang zijn voor de garnalenvisserij.  

                                                           
32

 Een Natuurbeschermingswet (NB-wet) vergunning is een vergunning die aangevraagd dient te worden in 
verband met de Natuurbeschermingswet 1998. De Natuurbeschermingswet 1998 richt zich op de gebieden die 
zijn aangewezen op basis van de Vogel- en Habitatrichtlijn. De aangewezen gebieden worden Natura 2000 
gebieden genoemd (Regiegroep Natura 2000, 2015). 
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Op 21 juli 2015 is er op basis van een door de Stichting Verduurzaming Garnalenvisserij samengesteld 

(overbruggend) onderzoeksprogramma opnieuw vanuit de NB-wetgeving toestemming verleend aan 

de vier garnalenpulsvissers om in Natura 2000 gebieden te vissen met de garnalenpuls tot 1 oktober 

2015 (Ministerie van Economische Zaken, 2015a). Deze toestemming is verlengd tot 1 januari 2016 

op 1 oktober 2015 op basis van datzelfde overbruggend onderzoeksprogramma (Ministerie van 

Economische Zaken, 2015b). Het voorstel van de Stichting Verduurzaming Garnalenvisserij was om 

de toestemming nogmaals te verlengen tot 1 april 2016 zodat tussentijds gewerkt kon worden aan 

een aangepast onderzoeksprogramma. Het voorstel voor (de inhoud van) een nieuw 

onderzoeksprogramma is uiteindelijk in de maand februari 2016 aangeboden aan het Ministerie van 

Economische Zaken. Formeel gezien is er tussentijds geen verlenging (tot 1 april 2016) afgegeven ten 

behoeve van het overbruggende onderzoeksprogramma.  

Pulsvisserij op platvis 

Zoals eerder vermeld kent de visserijsector in Nederland twee varianten pulsvisserij, pulsvisserij op 

platvis en pulsvisserij op garnalen. De eerste stappen om te komen tot de ontwikkeling van de 

pulsvisserij voor platvis zijn in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw gezet, de echte grote 

stappen ten aanzien van de ontwikkeling van het pulsvistuig voor platvis zijn sinds 2005 gezet 

(Quirijns, Strietman, Van Marlen, & Rasenberg, 2013). In 2009 wordt de pulstechniek door de eerste 

commerciële vissersvaartuigen in gebruik genomen (Quirijns et al., 2013). Daarna wordt de 

pulsvisserij voor de platvis gefaseerd geïmplementeerd (Quirijns et al., 2013), in 2014 zijn de laatste 

42 ontheffingen toegevoegd aan het totaal (Dijksma, 2014). De 84 ontheffingen zijn afgegeven in de 

vorm van een onderzoeksprogramma, het vissen met elektriciteit in de Europese Unie is verboden 

(Verordening (EG) nr. 850/98, 1998). Het Ministerie van Economische Zaken streeft samen met de 

Nederlandse visserijsector naar een algehele toelating van de platvis pulsvisserij in Europa (Dijksma, 

2014). Wel wordt hierbij opgemerkt dat de weerstand tegen het elektrisch vissen eerst in andere 

lidstaten moet worden weggenomen, er bestaat aanzienlijke weerstand tegen de Nederlandse 

innovatieve vistechniek (Monbiot, 2015; Nederlandse Vissersbond, 2015b; Smits, 2013; VisNed, 

2015). Het gebruik van de pulstechniek leidt voor vissers onder andere tot aanzienlijke 

brandstofbesparingen ten opzichte van de traditionele boomkorvisserij, er is sprake van minder 

bodemberoering en een hogere kwaliteit van de vis (Taal & Hoefnagel, 2010; Taal & Klok, 2014; Taal 

& Turenhout, 2014b). Het transitieproces gericht op de ontwikkeling en implementatie van het 

platvispulstuig is eenmaal uitgebreid onderzocht (Haasnoot, 2015), de resultaten uit deze studie 

worden voor zover mogelijk ook gebruikt om een vergelijk te kunnen maken tussen de twee 

verschillende visserijen.   
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Bijlage 2- Modellen attitude en gedrag 

In deze bijlage worden twee modellen uitgewerkt gericht op attitude in relatie tot gedrag, de Theory 

of Reasoned Action en de Theory of Planned Behavior. 

Theory of Reasoned Action 

Bij de Theory of Reasoned Action (TRA) van Fishbein en Ajzen (1975) wordt er vanuit gegaan dat een 

bepaald gedrag voornamelijk wordt bepaald door de intentie die men heft om dat gedrag te voeren 

(Teo & Van Schaik, 2002). De TRA is ontstaan uit noodzaak aangezien er nog geen model was om de 

relatie tussen attitudes en gedrag te verklaren (Hale, Householder, & Greene, 2002). De TRA bestaat 

uit drie factoren waardoor de gedragsintentie wordt beïnvloed, namelijk: de attitudes die men heeft 

ten opzichte van dat gedrag, de subjectieve norm met betrekking tot het gedrag en iemands 

perceptie van wat de omgeving van het gedrag vindt. In figuur B3 is de TRA schematisch 

weergegeven.  

Figuur B3 Theory of reasoned action (vrij naar Fishbein & Ajzen, 1975) 

 

Fishbein en Ajzen (1975) vermelden dat de subjectieve norm betrekking heeft op de normatieve 

overtuiging dat een persoon voldoet aan de verwachting van andere mensen, zoals de familie van 

een persoon, vrienden, leidinggevende of de maatschappij in het algemeen. Uit diverse studies blijkt 

dat de subjectieve norm de sterkste voorspeller is voor de gedragsintentie (o.a. Fishbein, Trafimow, 

Middlestadt, & Helquist, 1995; Sulak, Saxon, & Fearon, 2014). Onder de waargenomen 

gedragscontrole (perceived behavioral control) wordt het gemak of de moeite verstaan van het 

daadwerkelijk tonen van het gedrag (Ajzen, 1991, 2002; Fishbein & Ajzen, 1975). Over de 

waargenomen gedragscontrole en de gedragsmatige intentie wordt verondersteld dat deze direct 

invloed hebben op de beoogde actie die voortvloeit uit gedrag (Ajzen, 1985, 1991, 2002; Blue, 1995). 

Diverse studies (Albarracin, Fishbein, & Middlestadt, 1998; Armitage & Conner, 2001; Fishbein et al., 

1995) hebben aangetoond dat het gemak waarmee gedrag kan worden uitgevoerd een belangrijk 

aandeel heeft op zowel de gedragsintentie als op het daadwerkelijke gedrag. Uit een meta-analyse 

van Sheppard, Hartwick en Warshaw (1988) bleek een sterke correlatie tussen intentie tot gedrag en 

de componenten van de TRA.   
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Theory of planned behavior 

De Theory of Planned Behavior (TPB) is een uitbreiding van de TRA (Ajzen, 1988; Rives & Sheeran, 

2003). De TPB kan worden gedefinieerd als een sociaalpsychologische theorie die poogt om bepaald 

gedrag van individuen te verklaren en te voorspellen (Ajzen, 1985, 1991; Montano & Kasprzyk, 2008). 

In de TPB is de relatie tussen attitudes, gedrag en de rol van moderatoren nader uitgewerkt in 

vergelijking met de TRA (Fishbein & Ajzen, 1988; De Vries & Van der Pligt, 1991). De theorie geeft aan 

dat gedrag het beste verklaard kan worden door de intentie die een persoon heeft om het gedrag 

daadwerkelijk te vertonen. De intentie wordt in de theorie bepaald door drie factoren, namelijk: de 

attitude ten aanzien van het gedrag, de subjectieve norm en de waargenomen gedragscontrole 

(Ajzen, 1985, 1991). In figuur B4 is de TPB schematisch weergegeven. 

Figuur B4 Theory of planned behaviour (vrij naar Ajzen, 1991) 

 

Ondanks dat attitudes de belangrijkste voorspeller lijken voor de gedragsintentie wil dat niet zeggen 

dat de attitude daar naadloos op aansluit. Wanneer er een discrepantie wordt ervaren tussen het 

gedrag en relevante normen kan dit tot een cognitieve dissonantie leiden (Stone & Cooper, 2001). De 

cognitieve dissonantietheorie is als eerste door Festinger (1957) voorgesteld, de theorie suggereert 

dat wanneer er sprake is van aan elkaar gerelateerde strijdige cognities er een psychisch onbehagen 

gevoel kan ontstaan. Het uitgangspunt van de dissonantie theorie is dat individuen gemotiveerd zijn 

om consistentie tussen cognities33 te zoeken (Worchel, Cooper, Goethals, & Olson, 2000).  

 

  

                                                           
33

 Cognities worden gedefinieerd als gedachten, kennis of overtuigingen (McGregor, 2013).  
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Bijlage 3 - Vragenlijst kwantitatieve studie 

 

Vragenlijst ‘attitude garnalenpulsvisserij’  
Toelichting  

Dit betreft een onderzoek naar de attitude (houding) van Nederlandse garnalenvissers 

(vergunninghouders) ten aanzien van de garnalenpulsvisserij. Het onderzoek is in het kader van mijn 

afstudeerscriptie van de masteropleiding Managementwetenschappen aan de Open Universiteit. Mogelijk 

worden de onderzoeksresultaten ook gebruikt in de (beleidsmatige) discussie over (de ontwikkeling en 

het toekomstperspectief van) de garnalenpulsvisserij. Het onderzoeksresultaat dient duidelijk te maken 

wat de attitude is van de Nederlandse garnalenvissers ten aanzien van het vistuig. De vragenlijst is 

opgesteld aan de hand van een wetenschappelijke studie van De Meuse en Hostager (2001).  

Na de afronding van de onderzoeken van het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO) aan 

boord van de HA 31, TH 10 en de TX 25 is duidelijk geworden dat vervolgonderzoek noodzakelijk is om 

een wetenschappelijke onderbouwing te kunnen geven van (de effecten van) de garnalenpulsvisserij, er is 

met name aandacht voor de ecologische effecten. Momenteel vissen de HA 31, TH 10, WR 40 en de ST 24 

(voorheen TX 25) volgens een overbruggend onderzoeksprogramma, mede omdat de financiering van het 

grootschalige (ecologische) onderzoek nog niet beschikbaar is. Het overbruggende onderzoeksprogramma 

bestaat uit een onderzoek naar de (mogelijke) meervangst van het garnalenpulstuig ten opzichte van het 

traditionele garnalenvistuig, het uitvoeren van testen naar de configuratie van de klossenpees binnen de 

technische geldende voorschriften1 en een onderzoek naar de optimalisatie van het garnalenpulsvistuig 

aan boord van de TH 10. De WR 109 heeft naast de vier genoemde garnalenpulsvissers een kortlopende 

NB-wet vergunning van acht weken om in het najaar van 2015 proeven uit te voeren met de 

garnalenpulstechniek in combinatie met een Jackwing. 

Deze vragenlijst is anoniem en kunt u retourneren middels de bijgesloten gefrankeerde retourenvelop. 

Wanneer u vragen heeft over de vragenlijst of de inhoud van het onderzoek dan kunt u contact opnemen 

met Durk van Tuinen, per mail dwvantuinen@vissersbond.nl en/of telefonisch via 06-42408572. 

Alvast dank voor het invullen en retourneren van de vragenlijst. 

Durk W. van Tuinen  

 1
 De technische voorschriften zijn door het Ministerie van Economische Zaken vastgestelde eisen waaraan een 

garnalenpulsvistuig technisch moet voldoen. De belangrijkste aspecten hebben betrekking op de afstand tussen de klossen 

(min. 60 cm), de netvorm (vierkant), gewicht klossenpees (max. 250 kilogram incl. elektroden) en aspecten met betrekking 

tot het gebruik van stroom.  

Persoonskenmerken (aankruisen, één antwoord mogelijk) 

Geslacht    □ Man    □ Vrouw 

Leeftijd    □ Jonger dan 30 jaar   □ Tussen 40 en 50 jaar 

    □ Tussen 30 en 40 jaar  □ 50 jaar of ouder 

Opleiding    □ Middelbaar onderwijs of anders lager dan MBO niveau 1/2  

(diploma op hoogste niveau)  □ MBO niveau 1/2 of SW 6 (stuurman/werktuigkundig) 

□ MBO niveau 3 of SW 5 (visserijofficier kleine schepen) 

□ MBO niveau 4 of SW 4 (visserijofficier alle schepen) 

□ Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) of Wetenschappelijk Onderwijs (WO) 

Aantal jaren garnalen -  □ Minder dan 10 jaren  □ Tussen de 30 en 40 jaren 

vergunninghouder   □ Tussen de 10 en 20 jaren  □ Langer dan 40 jaren 

    □ Tussen de 20 en 30 jaren 

mailto:dwvantuinen@vissersbond.nl
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Bedrijfsgerelateerde kenmerken (aankruisen, één antwoord mogelijk) 

Visserijregistratienummer  □ Regio Noordwest Nederland (TX, WR, HD, IJM) 

□ Regio Noordoost Nederland (HA, TS, UQ, LO, ZK, TM, OL, WL) 

□ Regio Midden Nederland (UK, WON, ST, WK, VD, EH, GM) 

□ Regio Zuidwest Nederland (KW, SCH, SL, KG, BR, GO, OD, TH, ARM, VLI, YE) 

Ligplaats kotter  □ Regio Noordwest Nederland (Oudeschild, Den Oever, Den Helder,  

IJmuiden) 

(meest voorkomend)   □ Regio Noordoost Nederland (Harlingen, West- Terschelling, Lauwersoog,   

Zoutkamp, Eemshaven) 

□ Regio Midden Nederland (Makkum, Stavoren) 

                                                                     □            Regio Zuidwest  Nederland (Scheveningen, Stellendam, Colijnsplaat, 

Breskens, Vlissingen, Yerseke) 

Belangrijkste visgebied  □ Waddenzee 

(voor garnalenvisserij)  □ Benoorden de Waddeneilanden (vanaf Den Helder t/m Schiermonnikoog) 

□ Benoorden de Waddeneilanden (vanaf Den Helder t/m Schiermonnikoog) 

inclusief de Sylt en benoorden de Duitse Waddeneilanden 

□ Noordzeekustzone (vanaf Den Helder t/m Scheveningen) 

□ Voordelta, Vlakte van de Raan en Belgische kust (bezuiden Scheveningen) 

□ De Sylt en benoorden de Duitse Waddeneilanden 

Bouwjaar kotter   □ Voor 1950 

(casco)    □ Tussen 1950 en 1970 

□ Tussen 1970 en 1990 

□ Tussen 1990 en 2010 

□ Na 2010   
 

Type garnalenvergunning  □ GK    □ GV 

Aantal zeedagen per jaar  □ Minder dan 50 zeedagen   

vissend op garnalen   □ Tussen de 50 en 100 zeedagen 

(gem. laatste 3 jaren en zeedag telt □ Tussen de 100 en 150 zeedagen 

als elke datum op zee, bijv. 4 uur op □ Tussen de 150 en 200 zeedagen 

een vrijdag op zee is 1 hele zeedag) □ Meer dan 200 zeedagen 

Jaaromzet van de kotter  □ Minder dan € 100.000 

(gemiddelde van de laatste drie □ Tussen € 100.000 en € 300.000 

kalenderjaren, inclusief mogelijke □ Tussen € 300.000 en € 500.000 

andere vangst dan garnalen,  □ Tussen € 500.000 en € 700.000 

bijv. platvis en/of Noorse kreeft) □ Tussen € 700.000 en € 900.000 

□ Tussen € 900.000 en € 1.100.000 

□ Meer dan € 1.100.000     

Eigenaar van meerdere kotters □ nee  □ ja 

Walschipper   □ nee  □ ja 
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Attitude garnalenpulsvisserij (aankruisen, één antwoord mogelijk) 

 

Nr. Stelling Oneens Enigszins 
oneens 

Niet eens, 
niet oneens 

Enigszins 
eens  

Eens 

1. Ik steun (de ontwikkeling van) de 
garnalenpulsvisserij (B) 

     

2. De (ontwikkeling en) ingebruikname van de 
garnalenpulsvisserij is te duur voor de Nederlandse 
garnalenvloot (C) 

     

3.  Ik ben bereid mee te denken in de ontwikkeling 
van de garnalenpulsvisserij (B) 

     

4. Ik heb zorgen over de garnalenpulsvisserij (A)      

5. Ik geloof dat de garnalenpulsvisserij goed is voor 
de (Nederlandse) garnalenvloot (C) 

     

6. Ik bied weerstand tegen de garnalenpulsvisserij (B)      

7. De volledige ingebruikname (vrijgeven) van de 
garnalenpulsvisserij zal niet winstgevend blijken op 
economisch vlak voor de Nederlandse 
garnalenvloot (C) 

     

8.  De volledige ingebruikname (vrijgeven) van de 
garnalenpulsvisserij zal niet winstgevend blijken op 
ecologisch vlak voor de Nederlandse garnalenvloot 
(C)    

     

9. Ik ben enthousiast over de garnalenpulsvisserij (A)      

10. De garnalenpulsvisserij is van toegevoegde waarde 
voor mijn visserijbedrijf (C) 

     

11. Ik voel me gefrustreerd over de gang van zaken 
omtrent de garnalenpulsvisserij (A) 

     

12. De ontwikkelingskosten van de garnalenpulsvisserij 
en bijbehorende wetenschappelijke onderzoeken 
zijn niet in verhouding met de (mogelijke) 
toekomstige baten/opbrengsten (C) 

     

13. Ik ben hoopvol over de garnalenpulsvisserij (A)      

14. Ik ben van mening dat de garnalenpulsvisserij 
waardeloos is (A) 

     

15.  Ik wil mij niet verbinden (aan de ontwikkeling) van 
de garnalenpulsvisserij (B)  

     

16. Ik voel me boos over het proces omtrent (de 
ontwikkeling van) de garnalenpulsvisserij (A)  

     

17. De garnalenpulsvisserij is een troef voor de 
visserijsector in (toekomstige) discussies, 
bijvoorbeeld op het gebied van minder 
bodemcontact en selectiviteitsverbetering (C) 

     

18.  De garnalenpulsvisserij is een verrijking voor een 
visserijbedrijf (C) 

     

 

-------------------------------------------------------------------------EINDE VRAGENLIJST-----------------------------------------------------------------  
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Bijlage 4 - Interviewprotocol kwalitatieve studie 

 

Interviewer en geïnterviewde maken kennis, stellen zich aan elkaar voor. 

Onderzoek: Scriptie Managementwetenschappen – Attitude van de Nederlandse 

garnalenvissers ten aanzien van de garnalenpulsvisserij 

Onderzoeker/interviewer: Durk van Tuinen 

Geïnterviewde: Nederlandse garnalenvisser (niet vissend met de 

garnalenpulstechniek) 

Type interview:    Semigestructureerd interview (face-to-face, individueel) 

Context uitleg voor geïnterviewde (tekst kan letterlijk gezegd worden tegen geïnterviewde)  

Dit interview wordt afgenomen ter verdieping van de analyses van de vragenlijsten die onlangs door 

98 Nederlandse garnalenvissers zijn ingevuld gericht op de attitude op het gebied van innovatie met 

betrekking tot de garnalenpulsvisserij. Hierbij enkele verduidelijking over een aantal begrippen die 

gedurende het interview kunnen worden gebruikt:  

- Attitude: de houding, gedachte en overtuiging ten aanzien van een object of voorwerp 

ontwikkeld op basis van gevoelens, emotie, kennis, geloof en gedragsmatige aspecten. In dit 

interview wordt attitude verwoord door het begrip ‘mening’. 

- Garnalenpulsvisserij: een aangepast garnalenvistuig waarbij het traditionele 

garnalen(boomkor)tuig zodanig is aangepast dat er met maximaal 14 klossen wordt gevist, in 

een vierkante netopstelling en waarbij elektrische pulsen door middel van meerdere 

elektrodes in het vistuig vanaf de vispijp tot en met de onderpees zorgen voor een 

springrespons bij garnalen zodat deze kunnen worden opgevangen.  

- Technische eisen: de regels waaraan een garnalenpulsvisser zich moet houden, deze regels 

omvatten zaken als het maximale gewicht van het tuig, de vorm van het tuig, het maximaal 

aantal klossen en de restricties met betrekking tot het gebruik van stroom.  

Er worden in het onderzoek vijf garnalenvissers geïnterviewd die geselecteerd zijn op basis van een 

aselecte steekproef (een gestratificeerde steekproeftrekking) op basis van de jaaromzet van het 

visserijbedrijf en de attitude op het gebied van innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij 

voortkomend uit het kwantitatieve onderzoek (vragenlijst). De uitkomsten van het interview worden 

geanonimiseerd verwerkt in het kwalitatieve onderdeel van het onderzoek. Deze anonimiteit 

betekent dat uw inbreng in dit interview door mij als onderzoeker wordt verwerkt in het 

onderzoeksrapport zonder dat er in het onderzoeksrapport herleidbaar is dat u als 

garnalenvergunninghouder heeft deelgenomen aan het onderzoek. Het onderzoeksresultaat dient in 

eerste instantie voor het afstuderen aan de Open Universiteit (Master Managementwetenschappen) 

maar de resultaten van het onderzoek kunnen tevens worden gebruikt in de beleidsmatige discussie 

over de garnalenpulsvisserij. Verder zijn de volgende zaken relevant voor het interview: 

- Het interview duurt maximaal 1,5 uur 

- Geïnterviewde ontvangt na afloop van het interview (binnen één week) een gespreksverslag 

zodat de geïnterviewde aan kan geven of het verslag een volledige, correct en nauwkeurige 

weergave is van hetgeen is gezegd. 

- Het interview wordt opgenomen (audio), zal vertrouwelijk en alleen ten behoeve van het te 

maken gespreksverslag worden gebruikt.   
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- Het interview wordt gestart met enkele algemene vragen waarna op basis van de drie 

aspecten van attitude (affectief, cognitief en gedragsmatig) het interview wordt vervolgd. 

Deel 1 vragen: algemeen 

1. Wat is uw mening over de garnalenpulsvisserij? 

2. Waarom hebt u deze mening over de garnalenpulsvisserij? 

3. Op basis waarvan vormt u uw mening over de garnalenpulsvisserij? 

4. Wat verwacht u van het onderzoek? 

5. Wat zou er met het onderzoeksresultaat moeten worden gedaan? 

Toelichting op kwantitatief onderzoeksresultaat (tekst kan letterlijk gezegd worden tegen 

geïnterviewde) 

De uitkomsten van het onderzoek door middel van de vragenlijst wijzen uit dat 29,3% van de variantie 

in de attitude van Nederlandse garnalenvissers ten aanzien van de garnalenpulsvisserij kan worden 

verklaard aan de hand van 12 factoren. De betreffen de factoren leeftijd, opleidingsniveau, aantal 

jaren als garnalenvergunninghouder, visserijregistratienummer, ligplaats van de kotter, belangrijkste 

visgebied, bouwjaar casco, type garnalenvergunning (GV of GK), zeedagen per jaar vissend op 

garnalen, totale jaaromzet, bezit van meerdere kotters of het feit of de garnalenvisser actief schipper  

of walschipper is. Uit het onderzoek blijkt dat alleen de variabelen totale jaaromzet, het aantal 

zeedagen per jaar vissend op garnalen en het feit of een garnalenvergunninghouder wel of niet 

walschipper is significant van invloed zijn op de attitude van garnalenvissers ten aanzien van de 

garnalenpulsvisserij.  

Deel 2 vragen: reflectie 

6. Heb ik zaken vergeten mee te nemen in het onderzoek die de mening van garnalenvissers 

over de garnalenpulsvisserij zouden kunnen verklaren? 

a. Zo ja, welke zaken zijn dit? 

b. Zo ja, waarom verwacht u dat juist deze zaken de mening beter zouden kunnen 

verklaren? 

7. Is het gebruik van een vragenlijst volgens u een goede onderzoeksmethode om de mening 

van garnalenvissers te meten? 

8. Heeft u tips ter verbetering van de onderzoeksaanpak bij eventueel vervolgonderzoek? 

Deel 3 vragen: specifieke vragen t.a.v. onafhankelijke variabelen 

9. Waarom heeft volgens u de totale jaaromzet van een garnalenvergunninghouder een positief 

effect op de mening over de garnalenpulsvisserij? Dus: hoe hoger de totale jaaromzet des te 

positiever de vergunninghouder is over de garnalenpulsvisserij. 

a. Waarom heeft volgens u de totale jaaromzet maar een beperkte verklarende kracht 

op de mening over de garnalenpulsvisserij? 

10. Wat denkt u: Waarom heeft een aantal zeedagen vissend op garnalen van een 

garnalenvergunninghouder een negatief effect op de mening over de garnalenpulsvisserij? 

Dus: hoe meer zeedagen vissend op garnalen des te negatiever de vergunninghouder is over 

de garnalenpulsvisserij. 

a. Waarom heeft volgens u het aantal zeedagen vissend op garnalen maar een 

beperkte verklarende kracht op de mening over de garnalenpulsvisserij? 
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11. Waarom zouden volgens u walschippers een positievere mening hebben over de 

garnalenpulsvisserij in vergelijking met schippers die op zee zitten? 

a. Waarom heeft volgens u het feit of iemand walschipper is of niet maar een beperkte 

verklarende kracht op de mening over de garnalenpulsvisserij? 

12. Hoe kan er volgens u worden verklaard dat de leeftijd van garnalenvergunninghouders geen 

effect heeft op mening over de garnalenpulsvisserij? 

13. Wat zou volgens u de reden kunnen zijn dat garnalenvergunninghouders met een hoger 

opleidingsniveau geen positievere mening hebben over de garnalenpulsvisserij in vergelijking 

met garnalenvergunninghouders met een lager opleidingsniveau? 

14. Wat zou volgens u de reden kunnen zijn dat er geen verschil in mening over de 

garnalenpulsvisserij is aangetoond op basis van de afkomst van garnalenvissers (gebaseerd 

op het visserijregistratienummer)? 

15. Waarom heeft volgens u het bouwjaar van de kotter geen effect op de mening over de 

garnalenpulsvisserij? 

16. Hoe kan er volgens u worden verklaard dat het type garnalenvergunning (GV of GK) geen  

effect heeft op de mening over de garnalenpulsvisserij?  

17. Hoe kan er volgens u worden verklaard dat de ligplaats van de kotter geen effect heeft op de 

mening over de garnalenpulsvisserij? 

18. Waarom heeft volgens u het feit of een garnalenvergunninghouder over meerdere kotters 

beschikt geen effect op de mening over de garnalenpulsvisserij? 

19. Wat zou volgens u de reden kunnen zijn dat er geen verschil in mening over de 

garnalenpulsvisserij is aangetoond op basis van het belangrijkste visgebied? 

20. Waarom heeft volgens u het aantal jaren dat iemand garnalenvergunninghouder is geen 

effect op de mening over de garnalenpulsvisserij? 

 

Dit waren de interviewvragen. De resultaten van het interview worden verwerkt in een verslag dat 

binnen een week na afloop van het interview aan u toegestuurd zal worden zodat u kunt controleren 

of alles juist is weergegeven en geïnterpreteerd. Heeft u nog algemene vragen/opmerkingen over het 

onderzoek of over de garnalenpulsvisserij? Zo niet, dan wordt het interview beëindigd en wordt de 

geïnterviewde bedankt voor dienst tijd en inspanning.  
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Bijlage 5 - Technische aspecten garnalenpulstuig 

Een Nederlandse garnalenpulsvisser moet voor het vissen op garnalen aan de volgende voorschriften 
voldoen:  
 
a. Technische uitvoering garnalen pulsvistuig  
 

Type klossenpees:      rechte klossenpees  
Nettype:       vierkant net (geen V-net)  
Max. afstand tussen korrestok en klossenpees:  4 meter   
Diameter klossen:      tussen 170mm en 270mm  
Breedte klossen:      tussen 80 mm en 180 mm  
Vorm klossen:       vierkant of ellipsvormig  
Afstand tussen klossen onderling:    minimaal 60 cm  
Gewicht klossenpees:      maximaal 250 kilo incl. elektroden  

 
Voorwaarden:  
 

 Alle klossen moeten vrij kunnen rollen over een stalen as. Toepassingen die het vrij 
kunnen rollen van de klossen kunnen verhinderen, zoals rubberen onderpezen etc. 
zijn verboden.  

 De afstand van minimaal 60 centimeter tussen de klossen onderling wordt gemeten 
vanuit het middelpunt van de ene klos naar het middelpunt van de eerstvolgende 
klos etc.  

 Het is niet toegestaan voor de klossenpees kietelaar(s) aan te brengen.  

 Gebruik zeeflap en maaswijdte conform huidige regelgeving.  
 
b. Technische aspecten puls apparatuur  
 

Soort puls:     unipolaire puls (stroom volgt één richting)  
Pulsvorm:     DC tussen halve sinus en blokvorm  
Maximale spanning (Vpeak):   65  
Maximale spanning (Max.rms):   3.25  
Pulsduur (ms):     maximaal 0,5  
Herhalingsfrequentie (Hz):   5-8  
Ingangsvermogen:    max. 0.2 kW per meter boomlengte of wekveldbreedte  
Uitgangsvermogen:    maximum is lager dan ingangsvermogen  
Polariteit eerste en laatste  
elektroden:     Vast (+ of -)  
Polariteit tussenliggende  
elektroden:     Wisselend (+ of -)  
Maximale veldsterkte tussen  
2 elektroden:     50 V/m (max. afwijking = 10%)  
Tussenstand elektroden:   min 0.65 meter  
Aantal pulsstrengen:    max. 12 (elk met 1 conductor)  
Lengte pulsstrengen  
(pulsdragers):     max. 2.75 meter  
Lengte conductoren:    max. 1.50 meter  
Diameter conductoren:   max. 12 mm  
Tussenafstand elektroden:   min. 0.65 meter 
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Bijlage 6 - Betrouwbaarheidsanalyse attitude garnalenpulsvisserij 

Onderstaand de betrouwbaarheidsanalyse middels de Cronbach’s Alpha van de attitude van 

Nederlandse garnalenvissers ten aanzien van de garnalenpulsvisserij. De betrouwbaarheid is 

uitgewerkt voor het attitudeonderzoek (o.b.v. de vragenlijst van De Meuse en Hostager (2001)) en 

voor de afzonderlijke aspecten uit het ABC model voortkomend uit de vragenlijst van De Meuse en 

Hostager (2001).  

 

Betrouwbaarheidsanalyse afhankelijke variabele “attitude” 

De betrouwbaarheidscoëfficiënt van de afhankelijke variabele “attitude” betreft 0,958 bij 97 

waarnemingen, een gemiddelde van 45,23, een variantie van 482,677 en een standaarddeviatie van 

21,970. Het aantal meeteenheden (items/vragen) betreft 18. In tabel B1 een weergave van de 

betrouwbaarheidsanalyse voor de afhankelijke variabele “attitude”. 

Vraagstelling Gemiddelde Standaarddeviatie Cronbach’s Alpha bij verwijderd item 

Attitude 1.1 2,71 1,683 0,952 
Attitude 1.2 2,37 1,474 0,957 
Attitude 1.3 3,09 1,832 0,956 
Attitude 1.4 2,06 1,526 0,956 
Attitude 1.5 2,29 1,561 0,953 
Attitude 1.6 2,88 1,703 0,955 
Attitude 1.7 2,25 1,568 0,955 
Attitude 1.8 2,35 1,614 0,954 
Attitude 1.9 2,38 1,604 0,952 
Attitude 1.10 2,54 1,671 0,953 
Attitude 1.11 1,89 1,266 0,962 
Attitude 1.12 2,26 1,416 0,956 
Attitude 1.13 2,60 1,637 0,954 
Attitude 1.14 3,08 1,669 0,953 
Attitude 1.15 2,82 1,809 0,955 
Attitude 1.16 2,07 1,309 0,961 
Attitude 1.17 3,04 1,645 0,957 
Attitude 1.18 2,55 1,708 0,954 

Tabel B1 Betrouwbaarheidsanalyse “attitude” 

 

Betrouwbaarheidsanalyse variabele “affectie” 

De betrouwbaarheidscoëfficiënt van de afhankelijke variabele “affectie” betreft 0,818 bij 98 

waarnemingen, een gemiddelde van 14,04, een variantie van 43,174 en een standaarddeviatie van 

6,571. Het aantal meeteenheden (items/vragen) betreft 6. In tabel B2 een weergave van de 

betrouwbaarheidsanalyse voor de afhankelijke variabele “affectie” als onderdeel van de afhankelijke 

variabele “attitude”. 

Vraagstelling Gemiddelde Standaarddeviatie Cronbach’s Alpha bij verwijderd item 

Attitude 1.4 2,05 1,522 0,801 
Attitude 1.9 2,37 1,601 0,741 
Attitude 1.11 1,92 1,298 0,845 
Attitude 1.13 2,58 1,637 0,749 
Attitude 1.14 3,06 1,673 0,744 
Attitude 1.16 2,06 1,307 0,821 

Tabel B2 Betrouwbaarheidsanalyse “affectie” 
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Betrouwbaarheidsanalyse variabele “behavior” 

De betrouwbaarheidscoëfficiënt van de afhankelijke variabele “behavior” betreft 0,888 bij 98 

waarnemingen, een gemiddelde van 11,47, een variantie van 37,076 en een standaarddeviatie van 

6,089. Het aantal meeteenheden (items/vragen) betreft 4. In tabel B3 een weergave van de 

betrouwbaarheidsanalyse voor de afhankelijke variabele “behavior” als onderdeel van de 

afhankelijke variabele “attitude”. 

Vraagstelling Gemiddelde Standaarddeviatie Cronbach’s Alpha bij verwijderd item 

Attitude 1.1 2,69 1,683 0,804 
Attitude 1.3 3,07 1,835 0,853 
Attitude 1.6 2,90 1,708 0,909 
Attitude 1.15 2,81 1,809 0,848 

Tabel B3 Betrouwbaarheidsanalyse “behavior” 

 

Betrouwbaarheidsanalyse variabele “cognitie” 

De betrouwbaarheidscoëfficiënt van de afhankelijke variabele “cognitie” betreft 0,930 bij 97 

waarnemingen, een gemiddelde van 19,64, een variantie van 107,858 en een standaarddeviatie van 

10,385. Het aantal meeteenheden (items/vragen) betreft 8. In tabel B4 een weergave van de 

betrouwbaarheidsanalyse voor de afhankelijke variabele “cognitie” als onderdeel van de afhankelijke 

variabele “attitude”. 

Vraagstelling Gemiddelde Standaarddeviatie Cronbach’s Alpha bij verwijderd item 

Attitude 1.2 2.37 1,474 0,929 
Attitude 1.5 2,29 1,561 0,912 
Attitude 1.7 2,25 1,568 0,917 
Attitude 1.8 2,35 1,614 0,917 
Attitude 1.10 2,54 1,671 0,912 
Attitude 1.12 2,26 1,416 0,928 
Attitude 1.17 3,04 1,645 0,932 
Attitude 1.18 2,55 1,708 0,916 

Tabel B4 Betrouwbaarheidsanalyse “cognitie” 
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Bijlage 7 - Databeschrijving 

In deze bijlage wordt de databeschrijving zoals in hoofdstuk 4.2.2 weergegeven aangevuld met 

tabellen van die onafhankelijke variabelen die nog niet in tabellen zijn weergegeven in hoofdstuk 

4.2.2. 

Opleidingsniveau garnalenvergunninghouder Aantal Percentage Cumulatief percentage 

V

a

l

i

d 

Middelbaar onderwijs of anders lager dan MBO 

niveau 1/2 
13 13,3 % 13,3 % 

MBO niveau 1/2 of SW 6 33 33,7 % 46,9 % 

MBO niveau 3 of SW 5 35 35,7 % 82,7 % 

MBO niveau 4 of SW 4 14 14,3 % 96,9 % 

Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) of 

Wetenschappelijk Onderwijs (WO) 
3 3,1 % 100,0 % 

Totaal 98 100,0 %  

Tabel B5 Opleidingsniveau respondenten 

Aantal jaren garnalenvergunninghouder Aantal Percentage Cumulatief percentage 

V

a

l

i

d 

Minder dan 10 jaren 19 19,4 % 19,4 % 

Tussen de 10 en 20 jaren 26 26,5 % 45,9 % 

Tussen de 20 en 30 jaren 31 31,6 % 77,6 % 

Tussen de 30 en 40 jaren 12 12,2 % 89,8 % 

Langer dan 40 jaren 10 10,2 % 100,0 % 

Totaal 98 100,0 %  

Tabel B6 Aantal jaren vergunninghouder respondenten 

Belangrijkste visgebied garnalenvergunninghouder Aantal Percentage Cumulatief percentage 

V

a

l

i

d 

Waddenzee  37 37,8 % 37,8 % 

Benoorden de Waddeneilanden 5 5,1 % 42,9 % 

Benoorden de Waddeneilanden inclusief de Sylt en 

benoorden de Duitse Waddeneilanden  
38 38,8 % 81,6 % 

Voordelta, Vlakte van de Raan en Belgische kust 16 16,3 % 98,0 % 

De Sylt en benoorden de Duitse Waddeneilanden 2 2,0 % 100,0 % 

Totaal 98 100,0 %  

Tabel B7 Belangrijkste visgebied respondenten 
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Type garnalenvergunning 

garnalenvergunninghouder 

Aantal Percentage Cumulatief percentage 

 

GK-vergunning 49 50,0 % 50,0 % 

GV-vergunning 49 50,0 % 100,0 % 

 Totaal 98 100,0 % 
 

Tabel B8 Type garnalenvergunning respondenten 

Type garnalenvergunninghouder (schipper) Aantal Percentage Cumulatief percentage 

 

Zelf vissend op de kotter (geen walschipper) 91 92,9 % 92,9 % 

Walschipper 7 7,1 % 100,0 % 

 Totaal 98 100,0 % 
 

Tabel B9 Type schipper respondenten 

Aantal kotters garnalenvergunninghouder Aantal Percentage Cumulatief percentage 

 

Garnalenvergunninghouder bezit één kotter 77 78,6 % 78,6 % 

 Garnalenvergunninghouder bezit meerdere kotters 21 21,4 % 100,0 % 

 Totaal 98 100,0 % 
 

Tabel B10 Aantal kotters respondenten 

Aantal zeedagen per jaar vissend op garnalen per 

garnalenvergunninghouder 

Aantal Percentage Cumulatief percentage 

V

a

l

i

d 

Minder dan 50 zeedagen 6 6,1 % 6,1 % 

Tussen de 50 en 100 zeedagen 5 5,1 % 11,2 % 

Tussen de 100 en 150 zeedagen  14 14,3 % 25,5 % 

Tussen de 150 en 200 zeedagen 43 43,9 %  69,4 % 

Meer dan 200 zeedagen 30 30,6 % 100,0 % 

Totaal 98 100,0 %  

Tabel B11 Aantal zeedagen vissend op garnalen respondenten 
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Meest voorkomende ligplaats kotter 

garnalenvergunninghouders 

Aantal Percentage Cumulatief percentage 

V

a

l

i

d 

Regio noordwest Nederland  

(Oudeschild, Den Oever, Den Helder, IJmuiden) 
25 25,5 % 25,5 % 

Regio noordoost Nederland  

(Harlingen, West-Terschelling, Lauwersoog, 

Zoutkamp, Eemshaven) 

55 56,1 % 81,6 % 

 Regio midden Nederland  

 (Makkum, Stavoren) 
2 2,0 % 83,7 % 

Regio zuidwest Nederland  

(Scheveningen, Stellendam, Colijnsplaat, Breskens, 

Vlissingen, Yerseke) 

16 16,3 %  100,0 % 

Totaal 98 100,0 %  

Tabel B12 Meest voorkomende ligplaats kotter respondenten 

Bouwjaar van (het casco van) de kotter 

garnalenvergunninghouders 

Aantal Percentage Cumulatief percentage 

V

a

l

i

d 

Voor 1950 15 15,3 % 15,3 % 

Tussen 1950 en 1970 28 28,6 % 43,9 % 

Tussen 1970 en 1990  22 22,4 % 66,3 % 

Tussen 1990 en 2010 28 28,6 %  94,9 % 

Na 2010 5 5,1 % 100,0 % 

Totaal 98 100,0 %  

Tabel B13 Bouwjaar van (het casco van) de kotter respondenten 

Geslacht garnalenvergunninghouders Aantal Percentage Cumulatief percentage 

 

Man 98 100, % 100,0 % 

Vrouw 0 0,0 % 100,0 % 

 Totaal 98 100,0 % 
 

Tabel B14 Geslacht respondenten  
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Bijlage 8 - Attitude garnalenvissers (ABC model) 

Door middel van de vragenlijst van De Meuse en Hostager (2001) zijn een achttiental vragen gesteld 

waarmee de attitude van de Nederlandse garnalenvissers is bepaald ten aanzien van de 

garnalenpulsvisserij. Op basis van een vijfpunten Likert schaal variërend van ‘oneens’ tot en met 

‘eens’ is er een score gevormd van de totaal 98 respondenten waarbij de score minimaal 18 punten 

zou kunnen zijn en maximaal 90 punten. De laagste score betreft 18 punten en de hoogste score 

betreft 87 punten. Door middel van de standaarddeviatie is aangetoond dat er een grote mate van 

spreiding is binnen de populatie (sd = 21,9). De gemiddelde attitude van de respondenten ten 

aanzien van de garnalenpulsvisserij betreft een score van 45,1. Op basis van deze score kan gesteld 

worden dat de attitude zich tussen een neutrale en een enigszins negatieve attitude bevindt.  

Figuur B5 biedt een overzicht van de scoring van de attitude op het gebied van innovatie met 

betrekking tot de garnalenpulsvisserij waarbij een lage score voor een negatieve attitude staat en 

een hoge score voor een positieve attitude.  

Figuur B5 Score attitude innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij  
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Bijlage 9 - Factoranalyse  

Onderstaand in tabel B15 de factoranalyse van het achttiental vragen waarmee de afhankelijke 

variabele attitude op het gebied van innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij is gevormd. 

De factoranalyse resulteerde in drie componenten met eigenvalues groter dan 1,00 die in totaal 75% 

aan variantie verklaarden. De factoranalyse is uitgevoerd middels de Principal Component Analysis 

met varimax rotatie van de formaliteitsschaal.      

  Factor 

 Aspect ABC 1 2 3 
Ik steun (de ontwikkeling van) de garnalenpulsvisserij B ,822   
Ik ben bereid mee te denken in de ontwikkeling van de 
garnalenpulsvisserij 

B ,849   

Ik geloof dat de garnalenpulsvisserij goed is voor de 
garnalensector 

C ,748   

Ik ben enthousiast over de garnalenpulsvisserij A ,752   
De garnalenpulsvisserij is van toegevoegde waarde voor 
mijn visserijbedrijf 

C ,755   

Ik ben hoopvol over de garnalenpulsvisserij A ,771   
Ik ben van mening dat de garnalenpulsvisserij waardeloos is A ,717   
Ik wil mij niet verbinden (aan de ontwikkeling) van de 
garnalenpulsvisserij 

B ,838   

De garnalenpulsvisserij is een troef voor de visserijsector in 
(toekomstige) discussies, bijvoorbeeld op het gebied van 
minder bodemcontact en selectiviteit 

C ,475   

De garnalenpulsvisserij is een verrijking voor mijn 
visserijbedrijf 

C ,711   

De (ontwikkeling en) ingebruikname van de 
garnalenpulsvisserij is te duur voor de Nederlandse vloot 

C  ,634  

Ik heb zorgen over de garnalenpulsvisserij A  ,795  
Ik bied weerstand tegen de garnalenpulsvisserij B  ,698  
De volledige ingebruikname (vrijgeven) van de 
garnalenpulsvisserij zal niet rendabel blijken op economisch 
vlak voor de Nederlandse vloot 

C  ,816  

De volledige ingebruikname (vrijgeven) van de 
garnalenpulsvisserij zal niet winstgevend blijken op 
ecologisch vlak   

C  ,801  

De kosten van de ontwikkeling van de garnalenpulsvisserij 
en bijbehorende wetenschappelijke onderzoeken zijn niet 
in verhouding met de (mogelijke) toekomstige baten 

C  ,580  

Ik voel me gefrustreerd over de gang van zaken omtrent de 
garnalenpulsvisserij 

A   ,859 

Ik voel me boos over het proces omtrent (de ontwikkeling 
van) de garnalenpulsvisserij 

A   ,828 

Eigenvalues 
% verklaarde variantie 
Cumulatief % verklaarde variantie 

10,700 59,44 59,44 

1,562 8,679 68,12 

1,243 6,904 75,03 

Tabel B15 Factoranalyse   
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Bijlage 10 - Onafhankelijke variabelen zonder invloed controlevariabelen 

Van de onafhankelijke variabelen is afzonderlijk in kaart gebracht hoe de variabelen gescoord 

hebben op de attitude op het gebied van innovatie met betrekking tot de garnalenpulsvisserij. Hierbij 

moet worden opgemerkt dat in deze analyse geen rekening is gehouden met de invloed van andere 

controlevariabelen. 

Figuur B6 Score attitude per leeftijdsgroep 

 

Figuur B7 Score attitude per opleidingsniveau 
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Figuur B8 Score attitude per gemiddelde jaaromzet 

 

 

 

Figuur B9 Score attitude per aantal kotters per visserijondernemer 
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Figuur B10 Score attitude per regio op basis van visserijregistratienummer 

 

 

 

Figuur B11 Score attitude per regio op basis van ligplaats 
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Figuur B12 Score attitude op basis van bouwjaar kotter (casco) 

 

 

 

Figuur B13 Score attitude op basis van aantal jaren vergunninghouder 
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Figuur B14 Score attitude op basis van type vergunning 

 
 

 

 

Figuur B15 Score attitude per (belangrijkste) visgebied 
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Figuur B16 Score attitude op basis van het aantal zeedagen per jaar vissend op garnalen 

 

 

 

Figuur B17 Score attitude bij een walschipper of schipper op zee 
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Bijlage 11 - Multicollineariteit onafhankelijke variabelen 

Zoals in paragraaf 4.1.4 benoemd is er sprake van multicollineariteit tussen de 12 onafhankelijke 

variabelen maar deze is niet problematisch aangezien de VIF waarde zich niet boven de waarde 10 

bevindt en de tolerance waarde niet kleiner is dan 0,1 (Ho, 2006). Onderstaand in tabel B16 de 

weergave van de toets op multicollineariteit.  

Tabel B16 Multicollineariteit afhankelijke variabele attitude  

 

 

  

 Collineariteit statistieken 

VIF Tolerance 

Leeftijd  2,011 0,497 
Opleidingsniveau 1,413 0,708 
Jaren vergunninghouder  1,994 0,502 
Visserijregistratienummer  6,998 0,143 
Ligplaats kotter  8,818 0,113 
Belangrijkste visgebied 3,900 0,256 
Bouwjaar casco 1,447 0,691 
Type garnalenvergunning 2,885 0,347 
Zeedagen per jaar vissend op garnalen 1,468 0,681 
Jaaromzet totaal 1,860 0,538 
Meerdere kotters 1,219 0,820 
Walschipper 1,225 0,816 
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Bijlage 12 - Lineaire regressie analyse stepwise 

Deze lineaire regressie analyse is uitgevoerd door middel van de stepwise methode. De methode is 

een combinatie van de methoden forward en backward. De variabelen worden één voor één 

opgenomen in de regressievergelijking als de variabelen voldoen aan het opnamecriterium, de 

vastgestelde overschrijdingskans (p-waarde) van maximaal 5% (Huizingh, 2004). Bij het opnemen van 

de nieuwe variabelen worden ook de al in de vergelijking opgenomen variabelen beoordeeld op basis 

van het verwijdercriterium. In onderstaande tabel B17 is de uitwerking van de lineaire regressie 

analyse op basis van de stepwise methode weergegeven.   

Attitude B SEb β t p 

(constant) 

Jaaromzet totaal  

Zeedagen per jaar 

37,718 

8,482 

-4,806 

8,623 

1,850 

1,912 

 

0,439 

-0,241 

4,565 

4,586 

-2,514 

0,000 

0,000** 

0,014* 

Uitgesloten 
onafhankelijke 

variabelen 

 
 

β 

 
 
t 

 
 

p 

 
Partiële 

correlatie 

Collineariteit 
Statistieken 

Tolerantie 

Leeftijd 

Hoogste opleidingsniveau 

Jaren vergunninghouder 

Visserijregistratienummer 

Ligplaats kotter 

Belangrijkste visgebied 

Bouwjaar casco 

Type garnalen vergunning 

Eigenaar meerdere kotters 

Walschipper 

-0,132 

0,027 

-0,149 

-0,115 

-0,153 

-0,023 

0,120 

-0,042 

0,058 

0,144 

-1,306 

0,280 

-1,578 

-1,218 

-1,638 

-0,232 

1,164 

-0,431 

0,617 

1,498 

0,195 

0,780 

0,118 

0,226 

0,105 

0,817 

0,248 

0,667 

0,539 

0,137 

-0,133 

0,029 

-0,161 

-0,125 

-0,167 

-0,024 

0,119 

-0,044 

0,063 

0,153 

0,826 

0,889 

0,937 

0,948 

0,958 

0,836 

0,791 

0,904 

0,971 

0,911 

Toelichting: * geeft significatie aan bij een * p < 0,05, ** p < 0,01, R2 = 0,193, F = 11,377, N = 97 

Tabel B17 Resultaten van de lineaire regressie analyse methode stepwise 

De uitkomsten van de regressieanalyse tonen aan dat de onafhankelijke variabelen “jaaromzet 

totaal” en “aantal zeedagen per jaar vissend op garnalen” 19,3% van de variantie verklaren in de 

attitude van Nederlandse garnalenvissers ten aanzien van de garnalenpulsvisserij. Op basis van de R2 

waarde van 0,193 kan worden vastgesteld dat er een zwakke interpretatiekracht is voor deze twee 

onafhankelijke variabelen ten aanzien van de attitude (Howit & Cramer, 2005).  
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Bijlage 13 - Uitwerking diepte interviews 

 

Uitwerking interview respondent 1 

Het interview met respondent 1 is afgenomen op donderdag 11 februari 2016. Op basis van het 

kwantitatieve onderzoek is vastgesteld dat respondent 1 een positieve attitude heeft ten aanzien van 

de garnalenpulsvisserij. Het visserijbedrijf van respondent 1 heeft een gemiddelde jaaromzet van 

meer dan € 500.000 per jaar. 

Deel 1 vragen: algemeen 

1. Wat is uw mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent is positief gestemd over de garnalenpulsvisserij. Hierbij wordt opgemerkt dat de 

wetenschappelijke onderzoeken naar de garnalenpulsvisserij (op het gebied van ecologie) te lang 

duren voordat er duidelijkheid komt over de eventuele ingebruikname van de techniek en de 

beschikbaarheid voor visserijondernemers. Respondent is dermate positief dat hij zelf graag zou 

willen investeren, vissen met de garnalenpulstechniek en de techniek verder ontwikkelen. 
 

2. Waarom hebt u deze mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent is van mening dat de (garnalen)visserijsector dient te investeren in een economisch 

gezond toekomstperspectief en daar zou de garnalenpulstechniek aan bij kunnen dragen. Er kan met 

de garnalenpulsvisserij lichter worden gevist (minder weerstand en gewicht vistuig) waardoor er op 

de brandstofkosten kan worden bespaard en door de vierkante netvorm en het over het algemeen 

lichtere tuig zal er minder slijtage optreden. Hierbij gaat de respondent uit van een gelijkblijvende 

vangst met de garnalenpulsvisserij in vergelijking met het traditionele vistuig. Zeker wanneer de 

kosten van de brandstof weer oplopen kan de garnalenpulsvisserij tot een aanzienlijke besparing op 

de brandstofkosten per visreis leiden. Momenteel lijkt de noodzaak om te innoveren (kosten 

besparen) minder urgent bij de visserijsector aangezien de brandstofprijzen aanzienlijk zijn gedaald 

ten opzichte van een jaar geleden.  Respondent merkt op dat hij geen oordeel kan vormen over de 

ecologische gevolgen van de garnalenpulsvisserij dus z’n mening is gebaseerd op het economische 

effect.  
 

3. Op basis waarvan vormt u uw mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent vormt z’n mening over de garnalenpulsvisserij op basis van het economische perspectief 

voor de garnalenvisserij. Dit economisch perspectief wordt gedreven door het verminderen van de 

onkosten van een (garnalen)visserijbedrijf waarbij met de garnalenpulstechniek dezelfde vangst kan 

worden behaald in vergelijking met het traditionele garnalenvistuig. De angst bestaat bij de 

respondent dat de garnalenpulsvisserij de standaard wordt voor de vloot en dat iedere 

garnalenvisser gedwongen wordt om ermee te vissen, de dwang kan voortkomen uit bijvoorbeeld 

Natura 2000 wet- en regelgeving.  
 

4. Wat verwacht u van het onderzoek? 

Respondent hoopt op een positief onderzoeksresultaat wat inhoudt dat de Nederlandse 

garnalenvissers een positieve mening hebben over de garnalenpulsvisserij. Een vervolgstap zou 

kunnen zijn dat het onderzoeksresultaat bijdraagt aan de discussie om de garnalenpulsvisserij 

volledig en voor iedereen beschikbaar te maken in de Nederlandse garnalenvisserij.  
 

5. Wat zou er met het onderzoeksresultaat moeten worden gedaan? 

Het onderzoeksresultaat moet publiekelijk beschikbaar komen. 
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Deel 2 vragen: reflectie 
 

6. Heb ik zaken vergeten mee te nemen in het onderzoek die de mening van garnalenvissers over 

de garnalenpulsvisserij zouden kunnen verklaren? Zo ja, welke zaken zijn dit? Zo ja, waarom 

verwacht u dat juist deze zaken de mening beter zouden kunnen verklaren? 

Respondent geeft aan dat hij van mening is dat de onderzoeker geen zaken (variabelen) heeft 

vergeten in de vragenlijst.  
 

7. Is het gebruik van een vragenlijst volgens u een goede onderzoeksmethode om de mening van 

garnalenvissers te meten? 

Respondent benoemt dat een vragenlijst een beeld vormt van de mening van de garnalenvissers 

maar om meer diepgang in het onderzoeksresultaat aan te brengen zullen er interviews/gesprekken 

moeten worden gevoerd. Deze interviews/gesprekken zijn met name nodig om door te vragen. De 

garnalenvissers moeten de kans krijgen om een uitgebreidere toelichting te geven op hun mening. 

Deze uitgebreidere toelichting biedt de onderzoeker informatie over wat een garnalenvisser bezig 

houdt waardoor een bepaalde mening over de garnalenpulsvisserij beter kan worden verklaard.  
 

8. Heeft u tips ter verbetering van de onderzoeksaanpak bij eventueel vervolgonderzoek? 

Respondent verwijst naar de beantwoording op vraag nummer 7.  

Deel 3 vragen: specifieke vragen t.a.v. onafhankelijke variabelen 

9. Waarom heeft volgens u de totale jaaromzet van een garnalenvergunninghouder een positief 

effect op de mening over de garnalenpulsvisserij? Dus: hoe hoger de totale jaaromzet des te 

positiever de vergunninghouder is over de garnalenpulsvisserij. Waarom heeft volgens u de totale 

jaaromzet maar een beperkte verklarende kracht op de mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent geeft aan dat de ondernemers met een hogere totale jaaromzet in de jaren hebben 

geïnnoveerd in meerdere visserijtechnieken. De respondenten met een hogere totale omzetten 

hebben waarschijnlijk ook verdiensten uit de platvis visserij (puls) en de twinrig-/quadrig visserij op 

Noorse kreeft en schol. De respondenten met de minder hoge totale jaaromzetten behalen deze 

waarschijnlijk alleen uit de garnalenvisserij. Deze groep (100% omzet uit garnalenvisserij) geeft 

volgens de respondent vaak aan dat verandering, in dit geval de garnalenpulsvisserij, leidt tot de 

verstoring van de markt. Er bestaat bij velen angst om te veranderen omdat men niet in kan zien wat 

de verandering betekent voor de toekomst. Respondent heeft geen antwoord op de vraag waarom 

de totale jaaromzet maar een beperkte verklarende kracht heeft op de mening over de 

garnalenpulsvisserij.  
 

10. Wat denkt u: Waarom heeft een aantal zeedagen vissend op garnalen van een 

garnalenvergunninghouder een negatief effect op de mening over de garnalenpulsvisserij? Dus: 

hoe meer zeedagen vissend op garnalen des te negatiever de vergunninghouder is over de 

garnalenpulsvisserij. Waarom heeft volgens u het aantal zeedagen vissend op garnalen maar een 

beperkte verklarende kracht op de mening over de garnalenpulsvisserij? 

Zie de beantwoording van vraag 9. De garnalenvissers die hun omzet voor 100% met de 

garnalenvangst behalen hebben een kritischere houding ten aanzien van verandering. Respondent 

heeft geen antwoord op de vraag waarom het aantal zeedagen vissend op garnalen maar een 

beperkte verklarende kracht heeft op de mening over de garnalenpulsvisserij.  
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11. Waarom zouden volgens u walschippers een positievere mening hebben over de 

garnalenpulsvisserij in vergelijking met schippers die op zee zitten? Waarom heeft volgens u het 

feit of iemand walschipper is of niet maar een beperkte verklarende kracht op de mening over de 

garnalenpulsvisserij? 

Respondent heeft geen verklaring waarom walschippers een positievere mening hebben over de 

garnalenpulsvisserij in vergelijking met de schippers die op zee zitten. De respondent vermoed wel 

dat de walschippers voornamelijk vissersvaartuigen bezitten die niet alleen op garnalen kunnen 

vissen. Veelal zijn de walschippers eigenaar van vaartuigen die meerdere visserijen beoefenen, denk 

aan tong- (puls), schol- (twinrig), Noorse kreeft- (quadrig) en garnalenvisserij.  
 

12. Hoe kan er volgens u worden verklaard dat de leeftijd van garnalenvergunninghouders geen 

effect heeft op mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent geeft aan dat de mate van innovativiteit persoonsgebonden is en niet verbonden is aan 

de leeftijd. In de visserijsector zijn er voldoende voorbeelden van oudere ondernemers die in 

sommige gevallen een innovatievere houding hebben ten opzichte van jongere collega’s.  
 

13. Wat zou volgens u de reden kunnen zijn dat garnalenvergunninghouders met een hoger 

opleidingsniveau geen positievere mening hebben over de garnalenpulsvisserij in vergelijking met 

garnalenvergunninghouders met een lager opleidingsniveau? 

Respondent heeft geen verklaring voor het feit dat garnalenvergunninghouders met een hoger 

opleidingsniveau geen positievere mening hebben over de garnalenpulsvisserij in vergelijking met 

garnalenvergunninghouders met een lager opleidingsniveau. Respondent had de gedachte dat hoger 

opgeleide garnalenvissers met bijvoorbeeld SW 4 ten opzichte van lager opgeleiden innovatiever 

waren.  
 

14. Wat zou volgens u de reden kunnen zijn dat er geen verschil in mening over de 

garnalenpulsvisserij is aangetoond op basis van de afkomst van garnalenvissers (gebaseerd op het 

visserijregistratienummer)? 

Respondent geeft aan dat de mening over de garnalenpulsvisserij persoonsgebonden is waarbij het 

visserijregistratienummer geen effect heeft op de mening. De mate van innovativiteit, in dit geval de 

garnalenpulsvisserij, zit in het aard van het beestje. Respondent heeft voldoende ervaring met 

verschillende meningen over de garnalenpulsvisserij onder garnalenvergunninghouders met 

hetzelfde visserijregistratienummer. Op basis daarvan heeft de respondent zijn antwoord gevormd.  
 

15. Waarom heeft volgens u het bouwjaar van de kotter geen effect op de mening over de 

garnalenpulsvisserij? 

Respondent heeft geen directe verklaring voor het feit dat het bouwjaar van een kotter geen effect 

heeft op de mening over de garnalenpulsvisserij. Respondent had enigszins verwacht dat de 

eigenaren van nieuwere vaartuigen een ietwat positievere mening zouden hebben ten aanzien van 

de garnalenpulsvisserij. Dit zou te verklaren zijn door het feit dat de nieuwere schepen zijn gebouwd 

door de meer innovatieve(re) visserijbedrijven die hun visserij en schip hebben doorontwikkeld. Met 

name de garnalenvergunninghouders die meer visserijen uitoefenen dan alleen de garnalenvisserij 

hebben vaak een kotter van een recenter bouwjaar. De garnalenvergunninghouders met een oudere 

kotter kunnen de denkwijze hebben dat ze in deze situatie een goede boterham kunnen verdienen 

op traditionele manier en in feite angstig zijn voor verandering (lees innovatie) omdat verandering 

effect zou kunnen hebben op hun huidige inkomen.   
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16. Hoe kan er volgens u worden verklaard dat het type garnalenvergunning (GV of GK) geen  

effect heeft op de mening over de garnalenpulsvisserij?  

Respondent heeft geen antwoord op deze vraag aangezien hij geen inschatting kan maken van de 

mening over de garnalenpulsvisserij van de GK-vergunninghouders.  
 

17. Hoe kan er volgens u worden verklaard dat de ligplaats van de kotter geen effect heeft op de 

mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent verwijst naar de beantwoording op vraag nummer 14. De ligplaats is weinig verschillend 

van de regio die in de vragenlijst werd gevraagd verbonden aan het visserijregistratienummer.  
 

18. Waarom heeft volgens u het feit of een garnalenvergunninghouder over meerdere kotters 

beschikt geen effect op de mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent geeft aan dat de beantwoording van deze vraag voor vertroebeling kan zorgen in het 

onderzoeksresultaat. De vraag is wel helder gesteld maar door de complexe situatie bij sommige 

visserijbedrijven die in bezit zijn van garnalenvergunningen kan deze vraag verschillend worden 

beantwoord. De respondent geeft als optie om een eventueel vervolgonderzoek te richten op de 

schippers van de specifieke garnalenkotters en niet op de garnalenvergunninghouders.  
 

19. Wat zou volgens u de reden kunnen zijn dat er geen verschil in mening over de 

garnalenpulsvisserij is aangetoond op basis van het belangrijkste visgebied? 

Respondent beantwoordt dat het belangrijkste visserijgebied voor een garnalenvergunninghouder 

jaarlijks enorm kan verschillen. Door de diversiteit qua visserijgebieden is er in zijn optiek ook geen 

verband mogelijk met de mening over de garnalenpulsvisserij.  
 

20. Waarom heeft volgens u het aantal jaren dat iemand garnalenvergunninghouder is geen effect 

op de mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent verwijst naar de beantwoording op vraag nummer 12. 

 

Uitwerking interview respondent 2 

Het interview met respondent 2 is afgenomen op donderdag 11 februari 2016. Op basis van het 

kwantitatieve onderzoek is vastgesteld dat respondent 2 een gematigde attitude heeft ten aanzien 

van de garnalenpulsvisserij. Het visserijbedrijf van respondent 2 heeft een gemiddelde jaaromzet 

tussen € 300.000 en € 500.000 per jaar. 

Deel 1 vragen: algemeen 

1. Wat is uw mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent is positief gestemd over de garnalenpulsvisserij.  
 

2. Waarom hebt u deze mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent is positief gestemd over de garnalenpulsvisserij omdat de bodemberoering van het 

traditionele garnalenvistuig kan worden teruggedrongen. Enerzijds resulteert dit in een economische 

toegevoegde waarde doordat er een besparing optreedt op het gebied van de brandstofkosten, 

anderzijds resulteert minder bodemberoering in een betere positie om visgebieden te blijven 

behouden voor de garnalenvisserij in relatie tot de gebiedsbescherming vanuit Natura 2000 wet- en 

regelgeving. Respondent geeft wel aan dat de technische eisen voor een garnalenpulstuig essentieel 

zijn. Een garnalenvisser moet niet de ruimte krijgen om het traditionele tuig te combineren met de 

garnalenpulstechniek. De garnalenpulstechniek mag alleen worden toegepast wanneer de gebruiker 

lichter gaat vissen met een vierkant net met maximaal 13 klossen aan de onderpees.  
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Wanneer deze beperking niet strikt wordt gehandhaafd door de beleidsmakers en niet wordt 

nageleefd door de gebruikers (vissers) dan bestaat de kans dat er (veel) meer garnalen worden 

gevangen en de ecologische winst niet wordt behaald.  
 

3. Op basis waarvan vormt u uw mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent vormt z’n mening over de garnalenpulsvisserij op basis van datgene wat er wordt gezegd 

over de garnalenpulsvisserij in de sector en wat de respondent in de praktijk waarneemt. 

Respondent havent met z’n kotter in een haven waar ook een garnalenpulsvisser havent waardoor er 

veel over het onderwerp wordt gesproken en hij kan zien welke vangsten en tuigaanpassingen de 

betreffende garnalenpulsvisser doet. Ook de steeds hogere druk van NGO’s om met minder milieu-

impact op garnalen te vissen vertaalt de respondent naar de opdracht om innovatieve 

ontwikkelingen zoals de garnalenpulsvisserij te stimuleren.   
 

4. Wat verwacht u van het onderzoek? 

Respondent verwacht een positief onderzoeksresultaat wat inhoudt dat de Nederlandse 

garnalenvissers een positieve mening hebben over de garnalenpulsvisserij. Hierbij merkt de 

respondent wel op dat deze verwachting gebaseerd is op een garnalenpulsvistuig dat volledig 

voldoet aan de huidige gestelde technische eisen. De mening van vele garnalenvissers over de 

garnalenpulsvisserij is vertroebeld volgens de respondent. Deze vertroebeling is opgetreden doordat 

het viertal onderzoeksschepen die de garnalenpulsvisserij reeds uitoefenen zich niet altijd aan de 

technische eisen hebben gehouden. Daardoor zou het zo kunnen zijn dat bij vele garnalenvissers dit 

(negatieve) beeld is blijven hangen en dat men daar een meer negatief beeld heeft gekregen over de 

garnalenpulsvisserij. Sommige onderzoeksschepen hebben de pulstechniek alleen gebruikt om meer 

garnalen te vangen door het traditionele net te combineren met de pulstechniek. Het lichter vissen 

met minder impact op de ecologie is op die momenten uit het oog verloren.  
 

5. Wat zou er met het onderzoeksresultaat moeten worden gedaan? 

Respondent vindt dat het onderzoeksresultaat publiekelijk beschikbaar dient te komen voor alle 

geïnteresseerden. Ook zal het resultaat besproken moeten worden met beleidsmakers zodat een 

toekomstvisie ten aanzien van de ontwikkeling en mogelijke implementatie van de 

garnalenpulsvisserij kan worden geformuleerd. Wanneer de beleidsmakers ruimte bieden aan het 

gebruik van de garnalenpulsvisserij moet wel iedere garnalenvisser de kans krijgen om te kunnen 

vissen met de nieuwe techniek. Respondent vreest bij een negatieve mening over de 

garnalenpulsvisserij een oplopende druk van NGO’s ten aanzien van de verdere verduurzaming van 

de garnalenvisserij. Het zou niet een goed signaal van de garnalenvissers zijn wanneer blijkt dat men 

niet wenst te innoveren in technieken met een mogelijke ecologische winst.  
 

Deel 2 vragen: reflectie 
 

6. Heb ik zaken vergeten mee te nemen in het onderzoek die de mening van garnalenvissers over 

de garnalenpulsvisserij zouden kunnen verklaren? Zo ja, welke zaken zijn dit? Zo ja, waarom 

verwacht u dat juist deze zaken de mening beter zouden kunnen verklaren? 

Respondent geeft aan dat hij van mening is dat de onderzoeker geen zaken (variabelen) heeft 

vergeten in de vragenlijst.  
 

7. Is het gebruik van een vragenlijst volgens u een goede onderzoeksmethode om de mening van 

garnalenvissers te meten? 

Respondent benoemt dat de vragenlijst een goede methode is om de mening van garnalenvissers in 

beeld te brengen. Deze methode is een stuk beter in vergelijking met het stellen van de vragen in 
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groepsverband, bijvoorbeeld tijdens vergaderingen van visserijorganisaties. Wanneer dergelijke 

vragen in groepsverband worden gesteld krijg je altijd antwoord van dezelfde personen die goed 

ingelicht zijn en de durf hebben om hun mening krachtig uit te spreken. Middels de vragenlijst heeft 

iedere vergunninghouder de kans gekregen om zich uit te spreken zonder dat ze daarbij beïnvloed 

zijn door collega vissers.  
 

8. Heeft u tips ter verbetering van de onderzoeksaanpak bij eventueel vervolgonderzoek? 

Respondent stelt dat een aanvullend onderzoek door middel van individuele gesprekken of een 

aanvullende vragenlijst van waarde kan zijn. Door middel van de vragenlijst is een beeld ontstaan 

over de mening over de garnalenpulsvisserij maar nu is het interessant om te vragen waarom men zo 

over de garnalenpulsvisserij denkt en in hoeverre dit beeld kan veranderen. Er zal gevraagd moeten 

worden naar een uitgebreidere motivering van de respondenten.  
 

Deel 3 vragen: specifieke vragen t.a.v. onafhankelijke variabelen 
 

9. Waarom heeft volgens u de totale jaaromzet van een garnalenvergunninghouder een positief 

effect op de mening over de garnalenpulsvisserij? Dus: hoe hoger de totale jaaromzet des te 

positiever de vergunninghouder is over de garnalenpulsvisserij. Waarom heeft volgens u de totale 

jaaromzet maar een beperkte verklarende kracht op de mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent geeft aan dat de visserijbedrijven met hogere omzetten voldoende kapitaalkrachtig zijn 

om te investeren in de garnalenpulsvisserij. Wanneer visserijbedrijven onvoldoende kapitaalkrachtig 

zijn om te investeren in de garnalenpulsvisserij zou dit een negatief effect kunnen hebben op de 

garnalenpulsvisserij. Ze kunnen een negatieve houding aannemen omdat ze enerzijds zelf niet de 

kans hebben om te investeren in de nieuwe techniek, anderzijds willen ze ook niet dat collega’s wel 

investeren in de techniek want dan raken ze achter in innovatie in vergelijking met hun collega’s.  
 

10. Wat denkt u: Waarom heeft een aantal zeedagen vissend op garnalen van een 

garnalenvergunninghouder een negatief effect op de mening over de garnalenpulsvisserij? Dus: 

hoe meer zeedagen vissend op garnalen des te negatiever de vergunninghouder is over de 

garnalenpulsvisserij. Waarom heeft volgens u het aantal zeedagen vissend op garnalen maar een 

beperkte verklarende kracht op de mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent antwoordt dat de 100% garnalenvissers (dus met de meeste zeedagen) het meest 

traditioneel zijn. Dit zijn gemiddeld gezien de wat oudere schepen van bedrijven die relatief gezien 

minder kapitaalkrachtig zijn. De oudere schepen lenen zich wellicht minder eenvoudig voor de 

installatie van de garnalenpulsvisserij en daarnaast is de investering voor hen relatief hoog aangezien 

deze bedrijven lagere omzetten hebben dan multipurpose kotters. De multipurpose kotters 

beoefenen meerdere visserijen en zijn niet afhankelijk van de garnalenvisserij. Daardoor hebben 

deze vaartuigen minder zeedagen vissend op garnalen maar veelal hogere omzetten. Hierdoor kan 

dus verklaard worden dat garnalenvissers met minder zeedagen vissend op garnalen positiever zijn 

dan de 100% garnalenvissers die relatief veel zeedagen gebruiken.   
 

11. Waarom zouden volgens u walschippers een positievere mening hebben over de 

garnalenpulsvisserij in vergelijking met schippers die op zee zitten? Waarom heeft volgens u het 

feit of iemand walschipper is of niet maar een beperkte verklarende kracht op de mening over de 

garnalenpulsvisserij? 

Respondent zegt dat walschippers meer de tijd hebben om zich te verdiepen in bepaalde dossiers, in 

dit geval de garnalenpulsvisserij. Een schipper die de hele week vist heeft over het algemeen 

onvoldoende aandacht en zin om in het weekend zich te verdiepen in de materie. In de praktijk zie je 
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ook vaak dat vergaderingen van visserijorganisaties slecht bezocht worden, er zijn relatief gezien 

meer walschippers tijdens dergelijke vergaderingen aanwezig en de schippers (die de hele week op 

zee hebben gezeten) die er zijn zitten er vaak onvoldoende aandachtig omdat de werkweek z’n tol 

eist.    
 

12. Hoe kan er volgens u worden verklaard dat de leeftijd van garnalenvergunninghouders geen 

effect heeft op mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent geeft aan dat de mate van innovativiteit persoonsgebonden is en niet verbonden is aan 

de leeftijd. In de visserijsector zijn er voldoende voorbeelden van oudere ondernemers die in 

sommige gevallen een innovatievere houding hebben ten opzichte van jongere collega’s.  
 

13. Wat zou volgens u de reden kunnen zijn dat garnalenvergunninghouders met een hoger 

opleidingsniveau geen positievere mening hebben over de garnalenpulsvisserij in vergelijking met 

garnalenvergunninghouders met een lager opleidingsniveau? 

Respondent antwoordt dat iedere visserman, ongeacht het opleidingsniveau, zich een beeld kan 

vormen van de garnalenpulsvisserij. De techniek is in de optiek van de respondent prima te begrijpen 

net als het tuigontwerp.  
 

14. Wat zou volgens u de reden kunnen zijn dat er geen verschil in mening over de 

garnalenpulsvisserij is aangetoond op basis van de afkomst van garnalenvissers (gebaseerd op het 

visserijregistratienummer)? 

Respondent heeft geen verklaring voor het feit dat er geen verschil is aangetoond op basis van de 

afkomst van garnalenvissers gebaseerd op het visserijregistratienummer. In de nu al jarenlange 

discussie over de ontwikkeling van de garnalenpulsvisserij merk je wel dat soms een relatief kleine 

groep richting kan geven aan de mening van collega’s. De echt overtuigde voor- en tegenstanders 

roepen vaak het hardst en overstemmen de groep die een meer gematigde mening heeft of zich nog 

niet durft uit te spreken over de betreffende zaak.  
 

15. Waarom heeft volgens u het bouwjaar van de kotter geen effect op de mening over de 

garnalenpulsvisserij? 

Respondent antwoordt dat elk garnalenvissersvaartuig met de pulstechniek zou kunnen vissen. 

Wellicht dat de oudere schepen iets meer kosten moeten maken voor de installatie maar elke kotter 

zou met de garnalenpulstechniek kunnen vissen. Vandaar is het volgens de respondent logisch dat 

het bouwjaar van de kotter geen effect heeft op de mening over de garnalenpulsvisserij.   
 

16. Hoe kan er volgens u worden verklaard dat het type garnalenvergunning (GV of GK) geen  

effect heeft op de mening over de garnalenpulsvisserij?  

Respondent merkt op dat er wel een duidelijk onderscheid gemaakt kan worden tussen GV en GK 

vergunninghouders maar niet qua gebied waar ze vissen. Er zijn relatief gezien veel GK 

vergunninghouders die een redelijk deel van hun vangsten buiten de Waddenzee realiseren. 

Daarnaast is het gebruik van de pulstechniek voor beide typen vergunninghouders hetzelfde. Dat zou 

de reden kunnen zijn dat er geen effect is aangetoond van het type garnalenvergunning op de 

mening over de garnalenpulsvisserij.   
 

17. Hoe kan er volgens u worden verklaard dat de ligplaats van de kotter geen effect heeft op de 

mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent verwijst naar de beantwoording op vraag nummer 14. De ligplaats is weinig verschillend 

van de regio verbonden aan het visserijregistratienummer die in de vragenlijst werd gevraagd.  
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18. Waarom heeft volgens u het feit of een garnalenvergunninghouder over meerdere kotters 

beschikt geen effect op de mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent heeft geen verklaring voor het feit dat de variabele “meerdere kotters” geen effect heeft 

op de mening over de garnalenpulsvisserij.  
 

19. Wat zou volgens u de reden kunnen zijn dat er geen verschil in mening over de 

garnalenpulsvisserij is aangetoond op basis van het belangrijkste visgebied? 

Respondent verwijst naar de beantwoording op vraag nummer 16 en voegt daaraan toe dat het 

belangrijkste visbestek per jaar moeilijk vast te stellen is door de (jaarlijks) veranderende 

omstandigheden.  
 

20. Waarom heeft volgens u het aantal jaren dat iemand garnalenvergunninghouder is geen effect 

op de mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent verwijst naar de beantwoording op vraag nummer 12. 

 

Uitwerking interview respondent 3 

Het interview met respondent 3 is afgenomen op vrijdag 19 februari 2016. Op basis van het 

kwantitatieve onderzoek is vastgesteld dat respondent 3 een negatieve attitude heeft ten aanzien 

van de garnalenpulsvisserij. Het visserijbedrijf van respondent 3 heeft een gemiddelde jaaromzet 

tussen € 300.000 en € 500.000 per jaar. 

Deel 1 vragen: algemeen 

1. Wat is uw mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent is negatief gestemd over de garnalenpulsvisserij.  
 

2. Waarom hebt u deze mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent is negatief gestemd over de garnalenpulsvisserij omdat hij verwacht dat het gebruik van 

het tuig negatieve effecten heeft op de ecologie. Het garnalenpulstuig is dermate effectief dat alles 

gevangen kan worden, bij gebruik van het traditionele garnalenboomkortuig hebben garnalen nog 

een kans om te ontsnappen aan het vistuig want bij het garnalenpulstuig niet het geval is. Door het 

gebruik van stroom worden de garnalen gedwongen op te springen zodat ze gevangen kunnen 

worden door het net, ook de kleine(re) garnalen worden dan beter gevangen wat op termijn een 

negatief effect heeft op de ontwikkeling van het garnalenbestand. 
 

3. Op basis waarvan vormt u uw mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent vormt z’n mening over de garnalenpulsvisserij op basis van eigen inzicht en z’n eigen 

gevoel. Het gecombineerd gebruik van stroom en water gaat volgens de respondent niet samen, er is 

sprake van een onnatuurlijke sturing (door stroom) van de garnalen (die door stroom opspringen) en 

eventuele bijvangst. Zoals onder vraag 2 ook verwoord krijgen garnalen en andere eventuele 

bijvangsten geen kans meer om te ontsnappen.  
 

4. Wat verwacht u van het onderzoek? 

Respondent verwacht een gemengd onderzoeksresultaat wat inhoudt dat de Nederlandse 

garnalenvissers een wisselende mening hebben over de garnalenpulsvisserij. Hierbij merkt de 

respondent op dat hij verwacht dat de mening over de garnalenpulsvisserij in het noordoostelijke 

deel van Nederland negatiever is dan in het noordwestelijke- en zuidwestelijke deel van Nederland. 
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5. Wat zou er met het onderzoeksresultaat moeten worden gedaan? 

Respondent vindt dat het onderzoeksresultaat publiekelijk beschikbaar dient te komen voor alle 

geïnteresseerden. In ieder geval moet de Nederlandse visserijsector worden geïnformeerd over de 

resultaten, ongeacht de uitkomst van het onderzoek. Verder dient het resultaat te worden 

besproken met betrokkenen in de visserijsector, waaronder het Ministerie van Economische Zaken. 

Hierbij merkt de respondent op dat hij verwacht dat overheden en andere stakeholders die op 

afstand staan van de visserij niets met het onderzoeksresultaat doen. De reden hiervan is dat er 

teveel mensen en organisaties zijn die zich bemoeien met de (garnalen)visserij zonder dat de 

betreffende partijen daar voldoende kennis over hebben.  
 

Deel 2 vragen: reflectie 
 

6. Heb ik zaken vergeten mee te nemen in het onderzoek die de mening van garnalenvissers over 

de garnalenpulsvisserij zouden kunnen verklaren? Zo ja, welke zaken zijn dit? Zo ja, waarom 

verwacht u dat juist deze zaken de mening beter zouden kunnen verklaren? 

Respondent geeft aan dat hij van mening is dat de onderzoeker geen zaken (variabelen) heeft 

vergeten in de vragenlijst.  
 

7. Is het gebruik van een vragenlijst volgens u een goede onderzoeksmethode om de mening van 

garnalenvissers te meten? 

Respondent benoemt dat de vragenlijst een goede methode is om de mening van garnalenvissers in 

beeld te brengen. De vragen uit de vragenlijst waren bondig en goed te begrijpen. De respondent 

stelt dat wanneer een vragenlijst te moeilijke vragen bevat, de garnalenvissers of de lijst niet invullen 

of vragen verkeerd interpreteren waardoor er een vertekend beeld kan ontstaan vanuit  

vragenlijsten.  
 

8. Heeft u tips ter verbetering van de onderzoeksaanpak bij eventueel vervolgonderzoek? 

Respondent geeft aan dat persoonlijke gesprekken na het invullen van een vragenlijst worden 

gewaardeerd. Dat geeft het gevoel dat er wat met de mening van de garnalenvisser wordt gedaan. 

Bij een eventueel vervolgonderzoek zou de onderzoeker zich nog meer kunnen richten op individuele 

gesprekken met garnalenvissers. De gesprekken dienen individueel plaats te vinden zodat ieder zijn 

eigen mening in alle vertrouwelijkheid kan delen en anderzijds hebben de onderzoeker en 

respondent dan de mogelijkheid om door te vragen op specifieke aspecten zonder dat andere 

garnalenvissers zich in de discussie mengen. Verder is het voor een onderzoeker wel lastig om 

voldoende tijd van een garnalenvisser te krijgen voor persoonlijke gesprekken. Zeker wanneer de 

kotters aan het einde van de week in de haven komen is er voor vele vissers maar een beperkte tijd 

om dergelijke gesprekken te voeren. Wellicht dat er een oplossing haalbaar is om telefonisch 

vraaggesprekken/interviews te voeren.  
 

Deel 3 vragen: specifieke vragen t.a.v. onafhankelijke variabelen 
 

9. Waarom heeft volgens u de totale jaaromzet van een garnalenvergunninghouder een positief 

effect op de mening over de garnalenpulsvisserij? Dus: hoe hoger de totale jaaromzet des te 

positiever de vergunninghouder is over de garnalenpulsvisserij. Waarom heeft volgens u de totale 

jaaromzet maar een beperkte verklarende kracht op de mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent geeft aan dit in de lijn der verwachtingen lag. Visserijbedrijven die jaarlijks hogere 

omzetten draaien hebben meer flexibiliteit en halen deze omzetten vaak niet geheel uit de 

garnalenvisserij. De visserij op platvis (tong en schol) en Noorse kreeft zorgen voor een aanzienlijk 

deel van deze hogere omzetten ten opzichte van de vissers die het hele jaar (alleen maar) op 
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garnalen vissen. De bedrijven met een hogere omzet zijn dus minder afhankelijk van de 

garnalenvisserij en zijn daarom mogelijk positiever over de garnalenpulsvisserij omdat met deze 

garnalenvistechniek in een relatief korte(re) tijd meer besomd (omzet) kan worden.   
 

10. Wat denkt u: Waarom heeft een aantal zeedagen vissend op garnalen van een 

garnalenvergunninghouder een negatief effect op de mening over de garnalenpulsvisserij? Dus: 

hoe meer zeedagen vissend op garnalen des te negatiever de vergunninghouder is over de 

garnalenpulsvisserij. Waarom heeft volgens u het aantal zeedagen vissend op garnalen maar een 

beperkte verklarende kracht op de mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent antwoordt dat de 100% garnalenvissers afhankelijk zijn van de garnalenvisserij en de 

garnalenpulsvisserij zien als een bedreiging. Deze bedreiging komt enerzijds voort uit mogelijke 

negatieve effecten van de garnalenpulsvisserij op het garnalenbestand (ecologie) en anderzijds komt 

het voort uit de angst dat de garnalenmarkt negatief wordt beïnvloed omdat er met het 

garnalenpulsvistuig meer kan worden gevangen (economie). Respondent verwijst naar de 

beantwoording op vraag 9 waaruit blijkt dat sommige bedrijven meerdere alternatieven hebben qua 

visserij, bijvoorbeeld visserij op platvis (tong en schol) en Noorse kreeft. Die betreffende bedrijven 

zijn dus niet afhankelijk van de garnalenvisserij en kunnen het zich daardoor sneller permitteren om 

meer garnalen op de markt te zetten (middels bijvoorbeeld garnalenpulsvisserij) met een op 

lange(re) termijn negatief effect voor de garnalenmarkt.  
 

11. Waarom zouden volgens u walschippers een positievere mening hebben over de 

garnalenpulsvisserij in vergelijking met schippers die op zee zitten? Waarom heeft volgens u het 

feit of iemand walschipper is of niet maar een beperkte verklarende kracht op de mening over de 

garnalenpulsvisserij? 

Respondent geeft aan dat er in de garnalenvisserij maar een beperkt aantal walschippers zijn, 

wellicht dat dit bij de gemengde bedrijven meer voorkomt. Respondent heeft geen exacte verklaring 

voor het feit dat walschippers een positievere mening hebben over de garnalenpulsvisserij in 

vergelijking met schippers die op zee zitten. 
 

12. Hoe kan er volgens u worden verklaard dat de leeftijd van garnalenvergunninghouders geen 

effect heeft op mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent geeft aan dat de mate van innovativiteit persoonsgebonden is en niet verbonden is aan 

de leeftijd. Daarnaast wil het niet zeggen dat wanneer iemand tegen de garnalenpulsvisserij is dan 

ook meteen niet innovatief zou kunnen zijn. Respondent had vooraf verwacht dat de variabele 

“leeftijd” geen effect zou hebben op de mening van de garnalenpulsvisserij. De garnalenvissers 

vormen hun mening op basis van persoonlijke inzichten die ze opdoen in de praktijk. De opgebouwde 

kennis en ervaring wordt alleen door verschillende personen anders uitgelegd. Respondent verwijst 

naar de variabelen “totale jaaromzet” en “aantal zeedagen per jaar vissend op garnalen”, die beide 

variabelen zijn volgens de respondent het meeste van invloed op de mening over de 

garnalenpulsvisserij.  
 

13. Wat zou volgens u de reden kunnen zijn dat garnalenvergunninghouders met een hoger 

opleidingsniveau geen positievere mening hebben over de garnalenpulsvisserij in vergelijking met 

garnalenvergunninghouders met een lager opleidingsniveau? 

Respondent geeft aan dat de mening ten aanzien van de garnalenpulsvisserij persoonsgebonden is 

en verwijst naar het antwoord op vraag 12. 
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14. Wat zou volgens u de reden kunnen zijn dat er geen verschil in mening over de 

garnalenpulsvisserij is aangetoond op basis van de afkomst van garnalenvissers (gebaseerd op het 

visserijregistratienummer)? 

Respondent heeft geen verklaring voor het feit dat er geen significant verschil is aangetoond op basis 

van de afkomst van garnalenvissers gebaseerd op het visserijregistratienummer. Zijn verwachting 

was dat de garnalenvissers met een noordoostelijk visserijregistratienummer (HA, TS, UQ, LO, ZK, 

TM, OL, WL) aanzienlijk (en significant) negatiever waren over de garnalenpulsvisserij ten opzichte 

van bijvoorbeeld de garnalenvissers met een noordwestelijk (TX, WR, HD, IJM) of zuidwestelijk (KW, 

SCH, SL, KG, BR, GO, OD, TH, ARM, VLI, YE) visserijregistratienummer. Zie voor aanvullingen het 

antwoord op vraag 17.   
 

15. Waarom heeft volgens u het bouwjaar van de kotter geen effect op de mening over de 

garnalenpulsvisserij? 

Respondent geeft aan dat de mening ten aanzien van de garnalenpulsvisserij persoonsgebonden is. 

Respondent verwijst naar het antwoord op vraag 12. 
 

16. Hoe kan er volgens u worden verklaard dat het type garnalenvergunning (GV of GK) geen  

effect heeft op de mening over de garnalenpulsvisserij?  

Respondent antwoordt dat het zijn verwachting was dat het type garnalenvergunning geef effect 

heeft op de mening over de garnalenpulsvisserij. Respondent geeft aan dat de zienswijze op 

garnalenvisserij niet afhankelijk is van het type vergunning. Ook binnen de GK-vloot bestaat een 

aanzienlijke diversiteit qua vergunninghouders op het gebied van visserijnummer, leeftijd, 

innovativiteit en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de mening over de 

garnalenpulsvisserij. Deze variatie is ook aanwezig in de buitenvergunningen (GV). De respondent 

verwijst naar het antwoord op vraag 12 waar hij heeft aangegeven dat de mening over de 

garnalenpulsvisserij persoonsgebonden is en in ieder geval losstaat van de variabele “type 

garnalenvergunning”. 
 

17. Hoe kan er volgens u worden verklaard dat de ligplaats van de kotter geen effect heeft op de 

mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent geeft aan dat hij had verwacht dat er een aanzienlijk verschil in mening over de 

garnalenpulsvisserij zou bestaan tussen de verschillende visserijhavens. Met name de haven waar de 

respondent havent zou volgens zijn verwachting een uitgesproken negatieve mening hebben over de 

garnalenpulsvisserij. Dat ook op deze haven enkele voorstanders zijn van de garnalenpulsvisserij had 

de respondent niet verwacht mede omdat dit nooit wordt uitgesproken op de betreffende haven. Er 

is een groep garnalenvissers die zich publiekelijk negatief uitlaat tegen de puls. De respondent is 

tegen de garnalenpulsvisserij maar toont deze mening niet publiekelijk. De respondent beantwoordt 

vraag 17 door de verschillen per visserijondernemer aan te geven waarbij niet iedere 

visserijondernemer zegt wat hij denkt, er zijn garnalenvissers die zeggen dat ze links gaan maar 

achteraf toch gekozen hebben voor de rechter afslag. Dat zorgt voor verdeeldheid en kan ook een 

verklaring bieden voor het feit dat de ligplaats van de kotter geen effect heeft op de mening over de 

garnalenpulsvisserij.  
 

18. Waarom heeft volgens u het feit of een garnalenvergunninghouder over meerdere kotters 

beschikt geen effect op de mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent heeft geen verklaring voor het feit dat de variabele “meerdere kotters” geen effect heeft 

op de mening over de garnalenpulsvisserij.  
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19. Wat zou volgens u de reden kunnen zijn dat er geen verschil in mening over de 

garnalenpulsvisserij is aangetoond op basis van het belangrijkste visgebied? 

Respondent verwijst naar de beantwoording op vraag nummer 16. 
 

20. Waarom heeft volgens u het aantal jaren dat iemand garnalenvergunninghouder is geen effect 

op de mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent verwijst naar de beantwoording op vraag nummer 12. 

 

Uitwerking interview respondent 4 

Het interview met respondent 4 is afgenomen op vrijdag 19 februari 2016. Op basis van het 

kwantitatieve onderzoek is vastgesteld dat respondent 4 een gematigde attitude heeft ten aanzien 

van de garnalenpulsvisserij. Het visserijbedrijf van respondent 4 heeft een gemiddelde jaaromzet 

tussen € 100.000 en € 300.000 per jaar. 

Deel 1 vragen: algemeen 

1. Wat is uw mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent heeft een gematigde (neutrale) mening over de garnalenpulsvisserij.  
 

2. Waarom hebt u deze mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent antwoordt dat de Nederlandse garnalensector de garnalenpulsvisserijtechniek 

momenteel niet nodig heeft. Rondom de garnalenpulstechniek hangt toch de zweem van meervangst 

ten opzichte van het traditionele garnalen(boomkor)tuig. Wanneer er door de garnalenpulsvisserij 

structureel meer garnalen worden aangevoerd dan kan dit desastreuze gevolgen hebben voor de 

garnalenmarkt en de garnalenvloot. Er zou een collectieve garnalenpulsvisserij mogelijk kunnen zijn 

zonder al te grote (negatieve) markt gerelateerde gevolgen maar dan moet er een sluitend 

beheerplan worden geschreven en moet dit beheerplan worden nageleefd door vissers en 

beleidsmakers. In dit beheerplan zouden aspecten aan de orde moeten komen zoals het gewicht van 

het tuig, het aantal te gebruiken klossen en het aantal uren dat er gevist mag worden. De respondent 

heeft bij een collectieve ingebruikname (vrijgeven/legalisatie) van de garnalenpulsvisserij angst voor 

de economische gevolgen, de respondent heeft geen angst voor de ecologische gevolgen. Bij een 

eventuele ingebruikname van de garnalenpulsvisserij moeten wel alle vergunninghouders de kans 

krijgen om met het tuig te mogen vissen (vrijgeven/legalisatie). Het verdeelproces van de 

pulsontheffingen in de platvis visserij is een voorbeeld zoals het niet moet, bij een dergelijk 

verdeelproces ontstaat er oneerlijke concurrentie tussen Nederlandse garnalenvissers.   
 

3. Op basis waarvan vormt u uw mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent vormt z’n mening over de garnalenpulsvisserij op basis van eigen inzicht aangevuld met 

relevante berichtgeving over de garnalenpulsvisserij via visserijorganisaties en vakbladen. 

Respondent laat zich niet beïnvloeden door collega’s die een meer uitgesproken mening hebben over 

de garnalenpulsvisserij.  
 

4. Wat verwacht u van het onderzoek? 

Respondent verwacht zeer uiteenlopende meningen over de garnalenpulsvisserij waarbij de 

meningen met name regio gebonden zijn. Gemiddeld gezien zal de mening over de 

garnalenpulsvisserij een neutrale waarde hebben, men is niet volledig positief maar ook niet volledig 

negatief over de garnalenpulsvisserij.  
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5. Wat zou er met het onderzoeksresultaat moeten worden gedaan? 

Respondent is van mening dat het onderzoeksresultaat breed gedeeld dient te worden. Het resultaat 

zal als eerste gedeeld moeten worden met de deelnemers aan het onderzoek, de Nederlandse 

garnalenvissers. Daarbij is het zinvol om het onderzoeksresultaat te presenteren tijdens een aparte 

bijeenkomst of gekoppeld aan een bijeenkomst van een visserijorganisatie. Om de 

onderzoeksresultaten goed te kunnen begrijpen is het zinvol dat de onderzoeker de vissers exact 

uitlegt wat de betreffende onderzoeksresultaten betekenen. Daarna zou het resultaat ook met 

beleidsmakers kunnen worden besproken zoals het Ministerie van Economische Zaken.  
 

Deel 2 vragen: reflectie 
 

6. Heb ik zaken vergeten mee te nemen in het onderzoek die de mening van garnalenvissers over 

de garnalenpulsvisserij zouden kunnen verklaren? Zo ja, welke zaken zijn dit? Zo ja, waarom 

verwacht u dat juist deze zaken de mening beter zouden kunnen verklaren? 

Respondent geeft aan dat hij van mening is dat de onderzoeker geen zaken (variabelen) heeft 

vergeten in de vragenlijst. Wellicht had er nog een specifieke vraag kunnen worden gesteld over het 

feit of een garnalenvisser een 100% garnalenvisser is en geen alternatieven heeft in de vorm van 

andere visserijen maar deze informatie kan grotendeels worden gehaald uit de vraag over het 

“aantal zeedagen per jaar vissend op garnalen”.  
 

7. Is het gebruik van een vragenlijst volgens u een goede onderzoeksmethode om de mening van 

garnalenvissers te meten? 

Respondent vindt het van waarde dat de mening van garnalenvissers in dergelijke dossiers wordt 

gevraagd. Een vragenlijst is een methode waarbij iedereen de kans krijgt om in alle rust z’n mening 

op papier te zetten. Groepsbijeenkomsten worden veelal verstoord door partijen met een 

uitgesproken mening en het voeren van individuele gesprekken met alle individuele ondernemers is 

qua tijd waarschijnlijk niet haalbaar. 
 

8. Heeft u tips ter verbetering van de onderzoeksaanpak bij eventueel vervolgonderzoek? 

Respondent heeft geen tips ter verbetering van de onderzoeksaanpak bij eventueel 

vervolgonderzoek.  
 

Deel 3 vragen: specifieke vragen t.a.v. onafhankelijke variabelen 
 

9. Waarom heeft volgens u de totale jaaromzet van een garnalenvergunninghouder een positief 

effect op de mening over de garnalenpulsvisserij? Dus: hoe hoger de totale jaaromzet des te 

positiever de vergunninghouder is over de garnalenpulsvisserij. Waarom heeft volgens u de totale 

jaaromzet maar een beperkte verklarende kracht op de mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent geeft aan deze uitkomst te hebben verwacht. De visserijbedrijven met de hogere 

omzetten hebben van nature de insteek om te sturen op de omzet van de onderneming. Deze 

visserijbedrijven hebben een insteek dat ze altijd meer willen. De garnalenpulsvisserijtechniek kan 

aan deze wens gehoor geven omdat er meervangst mogelijk is met het garnalenpulstuig ten opzichte 

van het traditionele garnalen(boomkor)tuig. Mocht de garnalenpulsvisserij ooit beschikbaar komen 

voor de hele vloot of op een andere manier uitgebreid worden dan is het essentieel dat er voldoende 

aandacht en handhaving uitgaat naar de technische eisen van het tuig. Deze technische eisen zijn op 

dit moment conform de tuigopstelling die de HA 31 heeft toegepast in het ILVO onderzoek. Wanneer 

er onvoldoende aandacht uitgaat de technische maatregelen waardoor garnalenvissers de vrijheid 

krijgen om aanpassingen (lees verzwaringen door meer klossen) te doen dan heeft dat negatieve 

gevolgen voor zowel de economie als ook de ecologie.  
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10. Wat denkt u: Waarom heeft een aantal zeedagen vissend op garnalen van een 

garnalenvergunninghouder een negatief effect op de mening over de garnalenpulsvisserij? Dus: 

hoe meer zeedagen vissend op garnalen des te negatiever de vergunninghouder is over de 

garnalenpulsvisserij. Waarom heeft volgens u het aantal zeedagen vissend op garnalen maar een 

beperkte verklarende kracht op de mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent antwoordt dat garnalenvissers zonder flexibiliteit in hun visserijbedrijf om naar de 

visserij op platvis (tong en schol) of op Noorse kreeft over te schakelen alleen afhankelijk zijn van de 

visserij op garnalen. Omdat de garnalenvisserij nu een acceptabele tot goede verdienste oplevert 

bestaat bij met name de 100% garnalenvissers (met meer zeedagen vissend op garnalen) angst om 

veranderingen aan te brengen in de huidige visserijmethodiek. Bij elke verandering is het maar af te 

wachten of het positief of negatief uitvalt voor de vloot, en waarom zou je überhaupt veranderen als 

het nu goed gaat? 
 

11. Waarom zouden volgens u walschippers een positievere mening hebben over de 

garnalenpulsvisserij in vergelijking met schippers die op zee zitten? Waarom heeft volgens u het 

feit of iemand walschipper is of niet maar een beperkte verklarende kracht op de mening over de 

garnalenpulsvisserij? 

Respondent geeft aan dat walschippers meer naar de onderste regel (financieel) van de onderneming 

kijken dan de schippers die wekelijks op zee zitten. Wellicht dat de walschippers kunnen inschatten 

dat de eenmalige investering in de garnalenpulsvisserij zich terugverdient en dat met de 

garnalenpulstechniek relatief meer garnalen kunnen worden gevangen. Daarnaast kan er door het 

gebruik van de garnalenpulsvisserij een besparing optreden van het brandstofverbruik omdat het 

tuig minder zwaar is en minder weerstand in het water heeft ten opzichte van het traditionele 

garnalen(boomkor)tuig. Respondent merkt op dat het aantal walschippers in de garnalenvisserij zeer 

gering is, zeker in de noordelijke visserijhavens.     
 

12. Hoe kan er volgens u worden verklaard dat de leeftijd van garnalenvergunninghouders geen 

effect heeft op mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent geeft aan dat de mate van innovativiteit persoonsgebonden is en niet verbonden is aan 

leeftijd. Respondent kent een aantal voorbeelden in de visserijhaven waar hij met de kotter havent 

van oudere ondernemers die juist innovatiever zijn dan de jongere ondernemers. Respondent heeft 

dit meerdere malen ervaren door gesprekken met collega’s in verschillende leeftijdscategorieën.   
 

13. Wat zou volgens u de reden kunnen zijn dat garnalenvergunninghouders met een hoger 

opleidingsniveau geen positievere mening hebben over de garnalenpulsvisserij in vergelijking met 

garnalenvergunninghouders met een lager opleidingsniveau? 

Respondent geeft aan dat de mening ten aanzien van de garnalenpulsvisserij persoonsgebonden is. 

Daarnaast staat de visserijsector (aanvoer) op zich zelf en kunnen er maar moeilijk verbanden 

worden gelegd met de (wetenschappelijke) literatuur. De kwaliteit van een visserman en zijn 

denkwijze is niet te relateren aan een opleidingsniveau. Er kunnen vissers met een WO (universiteit), 

HBO of SW 4 diploma rondlopen die qua besomming niet mee kunnen komen en er lopen ook vissers 

rond die op basis van hun ervaring goede besommingen draaien maar niet meer papieren hebben 

dan middelbaar onderwijs. Er moet een verschil worden gemaakt qua denkrichting in enerzijds de 

kwaliteit om een besomming neer te zetten en anderzijds de kwaliteit om een onderneming te 

draaien. Met betrekking tot dat laatste punt kan er gedacht worden aan het op de hoogte blijven van 

ontwikkelingen in de sector, ervoor zorgen dat de juiste certificeringen/vergunningen in bezit zijn van 

het bedrijf en andere zaken die niet direct visserij-gerelateerd lijken maar het (indirect) wel zijn.  
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14. Wat zou volgens u de reden kunnen zijn dat er geen verschil in mening over de 

garnalenpulsvisserij is aangetoond op basis van de afkomst van garnalenvissers (gebaseerd op het 

visserijregistratienummer)? 

Respondent antwoordt dat er ook per regio erg verschillend over de garnalenpulsvisserij wordt 

gedacht. Garnalenvissers met bijvoorbeeld een noordoostelijk visserijregistratienummer (HA, TS, UQ, 

LO, ZK, TM, OL, WL) zijn niet per definitie tegen. Deze groep is echter wel meer behouden omdat ze 

geen zekerheid hebben over het feit dat bij het gebruik van de garnalenpulsvisserij de 

garnalenvissers zich aan de geldende technische eisen houden en dat er een beheerplan ten 

grondslag ligt aan de nieuwe vorm van garnalenvisserij. Deze gedachtegang is wat de respondent 

betreft volledig terecht aangezien in het verleden wel bewezen is dat er bepaalde 

visserijondernemers alleen maar sturen op de te vangen kilo’s garnalen en minder aandacht hebben 

voor de impact van de visserij op het garnalenbestand en de impact van de groei van het aantal kilo’s 

garnalen op de marktsituatie. Aanvullend vermeld de respondent dat de kotters met een 

noordoostelijk visserijregistratienummer met name alleen op garnalen vissen (100% garnalenvissers).    
 

15. Waarom heeft volgens u het bouwjaar van de kotter geen effect op de mening over de 

garnalenpulsvisserij? 

Respondent geeft aan geen verklaring te hebben voor het feit dat het bouwjaar van de kotter geen 

effect heeft op de mening over de garnalenpulsvisserij. Respondent merkt wel op dat de investering 

in een garnalenpulstuig relatief te overzien is met een bedrag van circa € 60.000. De nieuwere 

kotters vissen over het algemeen meer zeedagen en hebben mede daarom ook hogere omzetten. De 

bedrijven met nieuwere kotters kunnen de investering goed doen maar ook voor de bedrijven met 

oudere vaartuigen (en mogelijk lagere omzetten) is de investering haalbaar. 
 

16. Hoe kan er volgens u worden verklaard dat het type garnalenvergunning (GV of GK) geen  

effect heeft op de mening over de garnalenpulsvisserij?  

Respondent geeft aan niet direct een verklaring te hebben voor het feit dat er geen verschil in 

mening over de garnalenpulsvisserij bestaat tussen de twee verschillende typen 

garnalenvergunninghouders. Respondent verwacht dat met name GK-vergunninghouders minder 

gebaat zijn bij de garnalenpulsvisserij omdat op de Waddenzee er minder vaak sprake is van helder 

water. Over het algemeen is bekend dat de garnalenpulsvisserij met name goed is voor de 

vangbaarheid van garnalen in helder water. In helder water vang je met de garnalenpulsvisserij wel 

garnalen en met het traditionele garnalen(boomkor)tuig wordt de vangst bij helder water aanzienlijk 

minder. 
 

17. Hoe kan er volgens u worden verklaard dat de ligplaats van de kotter geen effect heeft op de 

mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent verwijst naar de beantwoording op vraag nummer 14.  
 

18. Waarom heeft volgens u het feit of een garnalenvergunninghouder over meerdere kotters 

beschikt geen effect op de mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent heeft geen verklaring voor het feit dat de variabele “meerdere kotters” geen effect heeft 

op de mening over de garnalenpulsvisserij aangezien in de omgeving van de respondent deze situatie 

weinig voordoet. 
 

19. Wat zou volgens u de reden kunnen zijn dat er geen verschil in mening over de 

garnalenpulsvisserij is aangetoond op basis van het belangrijkste visgebied? 

Respondent verwijst naar de beantwoording op vraag nummer 16. 
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20. Waarom heeft volgens u het aantal jaren dat iemand garnalenvergunninghouder is geen effect 

op de mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent verwijst naar de beantwoording op vraag nummer 12. 

 

Uitwerking interview respondent 5 

Het interview met respondent 5 is afgenomen op vrijdag 26 februari 2016. Respondent 5 heeft de 

vragenlijst vanuit het kwantitatieve onderzoek niet ingevuld en geretourneerd. Het visserijbedrijf van 

respondent 5 heeft een gemiddelde jaaromzet tussen € 100.000 en € 300.000 per jaar. 

Deel 1 vragen: algemeen 

1. Wat is uw mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent heeft een gematigde (neutrale) mening over de garnalenpulsvisserij. Er zijn zowel voor- 

als ook tegenargumenten.  
 

2. Waarom hebt u deze mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent antwoordt deze gematigde mening te hebben omdat er zowel voor als ook 

tegenargumenten zijn voor het gebruik van de garnalenpulsvisserij. Een belangrijk tegenargument is 

de angst voor de ecologische gevolgen van het gebruik van de garnalenpulsvisserij. Door de 

effectiviteit van het tuig kunnen er in alle situaties garnalen worden gevangen, ook bij helder water 

wanneer het traditionele garnalen(boomkor)tuig aanzienlijk minder vangt. Wanneer er met een 

garnalenpulstuig wordt gevist waarmee altijd garnalen mee kunnen worden gevangen krijgt het 

garnalenbestand geen rust meer en bestaat de kans tot overbevissing. Doordat er meer garnalen 

worden gevangen bij het gebruik van het garnalenpulstuig zijn er negatieve gevolgen denkbaar voor 

de ontwikkeling van het prijsniveau van de garnaal. Met het garnalenpulstuig zoals nu gebruikt 

(conform technische eisen) kan er zeker 20% meer garnalen worden gevangen ten opzichte van het 

gebruik van het traditionele garnalen(boomkor)tuig. De implementatie van het garnalenpulstuig 

binnen de Nederlandse vloot zou positief kunnen uitvallen wanneer er voldoende aandacht wordt 

besteed aan de vermindering van de visserij-intensiteit. Deze vermindering van de visserij-intensiteit 

zou ingevuld kunnen worden door minder visuren te maken dan nu het geval, in minder tijd en met 

minder impact kan er met het garnalenpulstuig dezelfde hoeveelheid garnalen worden gevangen. 

Volgens de respondent is er draagvlak voor deze gedachtegang, in ieder geval bij de garnalenvissers 

vanuit Friesland en Groningen. Tenslotte merkt de respondent op dat de garnalenpulsvisserij 

mogelijkheden biedt voor toekomstige discussies over de aanlandplicht en het verminderen van het 

bodemcontact van het vistuig. Het garnalenpulsvistuig lijkt selectiever te zijn in vergelijking met het 

traditionele garnalen(boomkor)tuig en heeft door de vierkante netvorm met minder klossen minder 

weerstand.  
 

3. Op basis waarvan vormt u uw mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent vormt z’n mening over de garnalenpulsvisserij op basis van datgene wat hij ziet bij 

collega vissers die de garnalenpuls momenteel onderzoeksmatig gebruiken. Daarnaast voert de 

respondent gesprekken met collega vissers over de garnalenpulsvisserij en heeft de respondent het 

ILVO onderzoeksrapport doorgenomen gericht op het jaarrond garnalenpulsvisserij onderzoek aan 

boord van de HA 31. 
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4. Wat verwacht u van het onderzoek? 

Respondent verwacht uiteenlopende meningen over de garnalenpulsvisserij waarbij de meningen 

met name regio gebonden zijn. Respondent verwacht dat de vissers uit het noordwesten- en 

zuidwesten van Nederland voor de garnalenpulsvisserij zijn, de vissers uit het noordoosten zullen 

(voornamelijk) tegen zijn. Respondent verwacht dat minimaal 70% van de garnalenvissers uit 

noordoost Nederland tegen het gebruik van de garnalenpulsvisserij is. De mening van de 

Nederlandse garnalenvissers is beïnvloed door de onduidelijkheid van het proces omtrent de 

ontheffingen (zie beantwoording vraag nummer 14) en de vier kotters die al meerdere jaren 

onderzoekmatig pulsvissen op garnalen. Op de garnalenvloot wordt er onderling veel gesproken over 

de garnalenpulsvisserij en de meeste vissers zijn het er over eens dat alleen de HA 31 het tuig 

gebruikt waarvoor het is ontwikkeld, namelijk het verminderen van de weerstand van het tuig bij een 

in redelijke mate gelijkblijvende vangst. De andere drie schepen hebben of een lange periode niet 

ten behoeve van het onderzoek op garnalen gepulst door de visserij op platvis of nieuwbouw en 

hebben in vele gevallen gevist met zwaardere tuigen met meer klossen dan voorgeschreven in de 

technische eisen voor de garnalenpulsvisserij. Wellicht waren de technische eisen tamelijk laat 

beschikbaar maar het is in de optiek van de respondent nooit de bedoeling geweest om het 

traditionele garnalen(boomkor)tuig te combineren met de pulstechniek.  
 

5. Wat zou er met het onderzoeksresultaat moeten worden gedaan? 

Respondent twijfelt over wat er met het onderzoeksresultaat zou moeten worden gedaan. De twijfel 

bestaat bij de respondent omdat het onderzoeksresultaat (de mening van de garnalenvissers) wordt 

beïnvloed door de onduidelijkheid omtrent de mogelijkheden bij een eventuele opschaling van de 

garnalenpulsvisserij. Bij de ingebruikname van de pulsvisserij op de Nederlandse platvisvloot is 

gebleken dat er stapsgewijs ontheffingen werden afgegeven met lange tussenpozen, hierdoor is er 

oneerlijke concurrentie ontstaan welke in de hand is gewerkt door de overheid en de Europese 

Commissie. Voor een dergelijk proces van ongelijkheid is de garnalenvisser ook bang. Wanneer de 

garnalenpulsvisserij algeheel wordt vrijgegeven verwacht de respondent een meer positieve mening 

over de garnalenpulsvisserij. Momenteel heerst er angst voor verandering, mede omdat het proces 

van verandering ook niet duidelijk is of kan worden gemaakt. Respondent verwijst wel naar de 

ecologische gevaren bij het vrijgeven van de garnalenpulsvisserij (zie de beantwoording op vraag 

nummer 2).   
 

Deel 2 vragen: reflectie 
 

6. Heb ik zaken vergeten mee te nemen in het onderzoek die de mening van garnalenvissers over 

de garnalenpulsvisserij zouden kunnen verklaren? Zo ja, welke zaken zijn dit? Zo ja, waarom 

verwacht u dat juist deze zaken de mening beter zouden kunnen verklaren? 

Respondent geeft aan dat hij van mening is dat de onderzoeker geen zaken (variabelen) heeft 

vergeten in de vragenlijst.  
 

7. Is het gebruik van een vragenlijst volgens u een goede onderzoeksmethode om de mening van 

garnalenvissers te meten? 

Respondent benoemt dat een vragenlijst het juiste middel is om een indicatie te geven van de 

mening van de garnalenvissers maar er meer informatie kan worden verzameld door open vragen te 

stellen. De garnalenvissers krijgen bij het gebruik van een vragenlijst niet de kans om hun 

antwoorden te motiveren, daar hebben de garnalenvissers enerzijds behoefte aan en anderzijds 

levert het voor de onderzoeker belangrijke aanvullende informatie op zodat er bepaalde zaken beter 

kunnen worden verklaard.  
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8. Heeft u tips ter verbetering van de onderzoeksaanpak bij eventueel vervolgonderzoek? 

Respondent verwijst naar het antwoord op vraag nummer 7, door open vragen te stellen komt er 

meer informatie beschikbaar voor de onderzoeker. Het stellen van (schriftelijke) open vragen levert 

volgens de respondent de meeste informatie op. Het voeren van individuele gesprekken is ook een 

goede optie maar daarbij bestaat het risico dat de respondenten niet helemaal eerlijk en volledig zijn 

in hun beantwoording. In de garnalenvisserij bestaat bij velen de achterdocht dat resultaten uit niet 

anonieme onderzoeksmethoden tegen hen gebruikt zouden kunnen gaan worden, het gebruik van 

anonieme onderzoeksmethoden is essentieel voor een zo optimaal onderzoeksresultaat. 
 

Deel 3 vragen: specifieke vragen t.a.v. onafhankelijke variabelen 
 

9. Waarom heeft volgens u de totale jaaromzet van een garnalenvergunninghouder een positief 

effect op de mening over de garnalenpulsvisserij? Dus: hoe hoger de totale jaaromzet des te 

positiever de vergunninghouder is over de garnalenpulsvisserij. Waarom heeft volgens u de totale 

jaaromzet maar een beperkte verklarende kracht op de mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent geeft aan dat deze uitkomst in de lijn der verwachtingen lag. De visserijbedrijven met de 

hogere omzetten hebben van nature de insteek om altijd zo veel mogelijk te besommen, dat is de 

instelling van de betreffende garnalenvissers. Door middel van het gebruik van de 

garnalenpulsvisserij kan er nog meer besomd worden omdat de garnalenpulsvisserij de reële kans 

biedt tot meervangst. Verder zijn de bedrijven met de hogere omzetten veelal kotters vanuit de 

(zuid)westhoek van Nederland die ook op platvis vissen, veelal ook met de pulstechniek waardoor ze 

reeds ervaring hebben met de techniek. Respondent heeft geen verklaring voor het feit dat de 

gemiddelde jaaromzet maar een beperkte verklarende kracht heeft op de mening over de 

garnalenpulsvisserij.  
 

10. Wat denkt u: Waarom heeft een aantal zeedagen vissend op garnalen van een 

garnalenvergunninghouder een negatief effect op de mening over de garnalenpulsvisserij? Dus: 

hoe meer zeedagen vissend op garnalen des te negatiever de vergunninghouder is over de 

garnalenpulsvisserij. Waarom heeft volgens u het aantal zeedagen vissend op garnalen maar een 

beperkte verklarende kracht op de mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent geeft aan dat visserijbedrijven die flexibel zijn omdat ze naast garnalen kunnen vissen op 

platvis (tong en schol), Noorse kreeft en rondvis minder zeedagen maken. De 

garnalenvergunninghouders die alleen op garnalen mogen/kunnen vissen maken dus meer zeedagen 

vissend op garnalen. Dat wil zeggen dat de 100% garnalenvissers meer negatief over de 

garnalenpulsvisserij zijn in vergelijking met de schepen die meerdere visserijen uit kunnen voeren. 

Respondent heeft geen verklaring waarom er sprake is van een beperkte verklarende kracht van deze 

variabele, de respondent had grotere verschillen verwacht.  
 

11. Waarom zouden volgens u walschippers een positievere mening hebben over de 

garnalenpulsvisserij in vergelijking met schippers die op zee zitten? Waarom heeft volgens u het 

feit of iemand walschipper is of niet maar een beperkte verklarende kracht op de mening over de 

garnalenpulsvisserij? 

Respondent beantwoordt dat walschippers meer aandacht laten uitgaan naar het financiële aspect, 

de besomming van de kotter aangevuld met het netto resultaat. Respondent verwacht dat een 

walschipper meer stuurt op het financiële resultaat dan schippers die de hele week op zee zitten. De 

schippers die zelf vissen hebben ook minder tijd om naar de financiën te kijken, dat doen ze veelal 

globaler dan een walschipper. Respondent heeft geen verklaring waarom  er sprake is van een 

beperkte verklarende kracht van deze variabele.  
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12. Hoe kan er volgens u worden verklaard dat de leeftijd van garnalenvergunninghouders geen 

effect heeft op mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent geeft aan dat de meeste visserijbedrijven met een garnalenvergunning familiebedrijven 

zijn. De bedrijven worden overgedragen van vader op zoon waarbij de invloed van de oudere 

generatie effect heeft op de mening van de jongere generatie. Het effect van de variabele leeftijd 

wordt naar de mening van de respondent beïnvloed door de oudere generaties in de 

visserijbedrijven. Vandaar ontstaat er een vertroebeld onderzoeksresultaat op het gebied van de 

variabele leeftijd. Daarnaast is de mening over innovatie per visserijbedrijf vaak persoonsgebonden 

en verwacht de respondent een behoudenere houding onder garnalenvissers in het noordoostelijke 

deel van Nederland. Respondent had verwacht dat jongere garnalenvergunninghouders positiever 

zouden zijn over de garnalenpulsvisserij aangezien die vissers nog jaren vooruit moeten. De oudere 

garnalenvissers zouden sneller de insteek kunnen hebben dat het hun tijd wel duurt. De oudere 

garnalenvissers hikken eerder tegen de (eenmalige) investering aan in de 

garnalenpulsvisserijtechniek omdat ze simpelweg een kortere tijd hebben om dit terug te verdienen.  
 

13. Wat zou volgens u de reden kunnen zijn dat garnalenvergunninghouders met een hoger 

opleidingsniveau geen positievere mening hebben over de garnalenpulsvisserij in vergelijking met 

garnalenvergunninghouders met een lager opleidingsniveau? 

Respondent benoemt dat hij niet had verwacht dat er geen sprake was van een positievere mening 

bij hoger opgeleiden. Respondent heeft geen antwoord op de vraag wat de reden hiervan zou zijn.  
 

14. Wat zou volgens u de reden kunnen zijn dat er geen verschil in mening over de 

garnalenpulsvisserij is aangetoond op basis van de afkomst van garnalenvissers (gebaseerd op het 

visserijregistratienummer)? 

Respondent antwoordt te hadden verwacht dat de noordoostelijke garnalenvissers behoorlijk 

negatief zouden zijn, met name de zuidwestelijke garnalenvissers zouden naar verwachting van de 

respondent behoorlijk positief zijn. De respondent verwacht dat de mening over de 

garnalenpulsvisserij momenteel nog te veel beïnvloed wordt door de onduidelijkheid over het 

proces. Dat wil zeggen dat mensen geen zicht hebben op het feit voor wie de garnalenpulsvisserij in 

de toekomst toegankelijk wordt. Hierbij refereert de respondent aan het verdeelproces van 

ontheffingen voor de pulsvisserij in de Nederlandse platvisvloot. De garnalenvissers hebben angst om 

het veranderproces in te gaan omdat de beleidsmatige kaders niet duidelijk zijn. Ze zijn angstig voor 

een situatie waarbij een deel van de vloot mag gaan pulsen op garnalen en een deel van de vloot 

niet. Wanneer op deze manier de uitbreiding van de garnalenpulsvisserij tot stand komt ontstaat er 

(nog) meer affectie tegen het garnalenpulstuig en wordt er een oneerlijk concurrentievoordeel 

behaald door diegenen die wel mogen pulsvissen op garnalen. Bovenstaande uitleg is volgens de 

respondent ook de reden waarom maar 29,3% van de variantie kan worden verklaard in de attitude 

van de Nederlandse garnalenvissers ten aanzien van de garnalenpulsvisserij, het kwantitatieve 

onderzoeksresultaat.     
 

15. Waarom heeft volgens u het bouwjaar van de kotter geen effect op de mening over de 

garnalenpulsvisserij? 

Respondent geeft aan geen verklaring te hebben voor het feit dat het bouwjaar van de kotter geen 

effect heeft op de mening over de garnalenpulsvisserij. 
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16. Hoe kan er volgens u worden verklaard dat het type garnalenvergunning (GV of GK) geen  

effect heeft op de mening over de garnalenpulsvisserij?  

Respondent had verwacht dat GV-vergunninghouders positiever waren over het gebruik van de 

garnalenpulsvisserij ten opzichte van GK-vergunninghouders. De reden hiervan zou het feit kunnen 

zijn dat vanaf de maand mei tot het najaar er sprake is van helder water in de Noordzeekustzone. In 

helder water zou je garnalen beter kunnen blijven vangen door het gebruik van de 

garnalenpulsvisserij.  
 

17. Hoe kan er volgens u worden verklaard dat de ligplaats van de kotter geen effect heeft op de 

mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent verwijst naar de beantwoording op vraag nummer 14.  
 

18. Waarom heeft volgens u het feit of een garnalenvergunninghouder over meerdere kotters 

beschikt geen effect op de mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent had verwacht dat garnalenvergunninghouders met meerdere kotters positiever waren 

over de garnalenpulsvisserij. Respondent heeft geen andere verklaring dan de beantwoording van de 

vraag nummer 11. 
 

19. Wat zou volgens u de reden kunnen zijn dat er geen verschil in mening over de 

garnalenpulsvisserij is aangetoond op basis van het belangrijkste visgebied? 

Respondent verwijst naar de beantwoording op vraag nummer 16. 
 

20. Waarom heeft volgens u het aantal jaren dat iemand garnalenvergunninghouder is geen effect 

op de mening over de garnalenpulsvisserij? 

Respondent verwijst naar de beantwoording op vraag nummer 12. 
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Bijlage 14 - Samenvatting uitkomsten kwalitatief onderzoek (verbanden) 

In onderstaande tabel B18 wordt een samenvatting gegeven van de uitkomsten van het kwalitatieve onderzoek waarbij de verbanden met kleuren worden 

weergegeven. Een uitgebreide toelichting op deze tabel is opgenomen in § 4.2.2. In deze paragraaf worden de gevonden verbanden ter verduidelijking in 

een figuur weergegeven. In tabel B18 worden verbanden vanaf twee waarnemingen in kleur aangegeven, in § 4.2.2 (figuur 7) worden verbanden vanaf drie 

waarnemingen weergegeven.  

Deel Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Respondent 5 

1. algemeen Onderzoeksprogramma (4) kotters 
duurt te lang 

Innovatie vanuit economische- en 
ecologische verbetering 

Negatieve ecologische gevolgen 
door de garnalenpuls 

Garnalenpulsvisserij niet nodig in 
huidige economische situatie 

Negatieve ecologische gevolgen 
door de garnalenpuls 

 Innovatie gedragen door 
economische vooruitgang 

Betere positie met garnalenpuls in 
N2000 (ecologie)  

Garnalenpuls direct algeheel 
afschaffen 

Angst voor marktsituatie bij 
meervangst door garnalenpuls 

Betere positie met garnalenpuls in 
N2000 (ecologie) 

 Geen zorgen over ecologische 
gevolgen 

Technische eisen en handhaving 
daarvan zijn essentieel 

Onderzoeksresultaat publiekelijk 
maken 

Onderzoeksresultaat publiekelijk 
maken 

Angst voor marktsituatie bij 
meervangst door garnalenpuls 

 Angst voor verplichting puls vanuit 
N2000 

Deelnemers onderzoeks-
programma hebben beeld over 
garnalenpuls negatief beïnvloed 

 Beheerplan bij (mogelijke) 
uitbreiding garnalenpulsvisserij 
essentieel (technische eisen) 

Deelnemers (3) onderzoeks-
programma hebben beeld over 
garnalenpuls negatief beïnvloed 

 Beschikbaarheid voor iedereen 
(vrijgeven garnalenpulsvisserij) 

Onderzoeksresultaat publiekelijk 
maken 

 Angst voor verdeelproces 
ontheffingen bij legalisatie 

Onduidelijkheid verdeelproces 
ontheffingen bij legalisatie  

 Onderzoeksresultaat publiekelijk 
maken 

Beschikbaarheid voor iedereen 
(vrijgeven garnalenpulsvisserij) 

   

2. reflectie Meer individuele gesprekken ter 
verdieping onderzoek 

Vragenlijst goede methode om 
mening in kaart te brengen 

Vragenlijst goede methode om 
mening in kaart te brengen 

Vragenlijst goede methode om 
mening in kaart te brengen 

Vragenlijst goede methode om 
mening in kaart te brengen 

 Vragenlijst goede methode om 
indicatie te geven van de mening 

Individuele gesprekken ter 
verdieping noodzakelijk 

Individuele gesprekken worden 
gewaardeerd, wellicht vaker doen 

 Open vragen stellen ten behoeve  
toelichting van de antwoorden 

3. Specifieke  
    vragen 

Hoge omzetten worden behaald 
door gemengde visserijbedrijven 
(vis, garnalen en Noorse kreeft) 

Negatieve mening garnalenpuls-
visserij beïnvloed door 
onvoldoende investeringskracht 

Verdeeldheid onder 
garnalenvissers, niet iedere vissers 
spreekt z’n mening uit 

Visserijbedrijven met hoge 
omzetten streven altijd maar naar 
meer 

Visserijbedrijven met hoge 
omzetten hebben de insteek om 
altijd meer te willen besommen 

 Angst voor verandering bij 100% 
garnalenvissers 

Innovativiteit in visserijsector is 
persoonsgebonden 

Angst voor verandering bij 100% 
garnalenvissers 

Angst voor verandering bij 100% 
garnalenvissers 

Innovativiteit in visserijsector is 
persoonsgebonden 

 Innovativiteit in visserijsector is 
persoonsgebonden 

Bepaalde (groepen) vissers 
overstemmen anderen 

Innovativiteit in visserijsector is 
persoonsgebonden 

Innovativiteit in visserijsector is 
persoonsgebonden 

Jongere generatie vissers worden 
beïnvloed door oudere generatie 

 Verschil in mening bij 
opleidingsniveau verwacht, hoger 
opgeleiden positiever 

 Hoge omzetten worden behaald 
door gemengde visserijbedrijven 
(vis, garnalen en Noorse kreeft) 

Verschil in mening visserijregio 
verwacht, noordoostelijke 
garnalenvissers meer behouden 

Hoge omzetten worden behaald 
door gemengde visserijbedrijven 
(vis, garnalen en Noorse kreeft) 

 Verschil in mening bij bouwjaar 
kotter verwacht, nieuwere kotters 
innovatiever 

 Verschil in mening visserijregio 
verwacht, noordoostelijke 
garnalenvissers negatiever 

 Verschil in mening visserijregio 
verwacht, noordoostelijke 
garnalenvissers negatiever 

Tabel B18 Samenvatting uitkomsten kwalitatief onderzoek (verbanden) 


