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Sinds: 2002. 
Maakt/levert: duurzame MSC-gecertificeerde vis. 
Startkapitaal: €100.000. 
Aantal werknemers: ongeveer 50. 
Grootste valkuil: te snel willen groeien. Toch heeft 
dit in de praktijk goed uitgepakt. 
Advies aan aspirant eigen-bazen: doe alleen dat 
waar je in gelooft. 
Werkweek (aantal uur): 50-60 uur.

Naam: Fishes 

Voor jezelf beginnen in de voedingsmiddelensector. Hoe doe je dat? Waar-
om begin je eraan? En hoe bevalt het? Eigen bazen vertellen over de leuke 
en minder leuke kanten van het leven als zelfstandig ondernemer.

Bart van Olphen (40) is de oprichter van het merk voor duur-
zame vis met het grootste aanbod MSC-gecertificeerde vis 
ter wereld. Het verhaal van Fishes.

“De enige manier om succesvol te zijn is te doen waar je in 
gelooft.” Dat Bart van Olphen gelooft in zijn zaak, blijkt uit de 
prijs die hij won in 2008 voor de meest duurzame visonderne
mer ter wereld. Na het afronden van zijn opleiding aan de 
Hogere Hotelschool in Den Haag vertrok Van Olphen naar  
Parijs om daar in verschillende restaurants te werken. Het  
mooiste moment van de dag voor hem was wanneer de verse vis 
werd afgeleverd. De vissersmannen droegen trots de klein
schalige vangst binnen. Vanaf toen werd zijn interesse in het 
verhaal achter verse vis aangewakkerd. 

‘Vis met een verhaal’ 
In 2002 kwam Van Olphen terug in Nederland en ging hij aan 
de slag als directeur van restaurant Vakzuid in Amsterdam. Het 
afleveren van de verse vis ging minder ‘romantisch’ dan in 
Parijs. “Ik vond dat ook Nederland rijp was voor ‘vis met een 
verhaal’. Zij waren toe aan iets meer dan een simpel harinkje. 
Zij wilden ook wel eens coquilles of oesters, maar dat was op 
dat moment alleen in restaurants te verkrijgen.”
Niet veel later opende Van Olphen zijn eerste winkel ‘Fishes’ in 
Amsterdam. De verse vis die hij hier verkocht, bleek een gat in 
de markt. Binnen vier jaar volgden drie vestigingen, een cate
ringbedrijf en een groothandel. “Een paar jaar later was ik op 
een bijeenkomst van het Wereld Natuur Fonds en hoorde ik 
over de misstanden in de visserij”, vertelt de ondernemer. 
“Duur zame vis was de oplossing. Dit bleek in Nederland nog 
niet te bestaan.” 

Fishes Kookboek
Van Olphen reisde de wereld over om meer te weten te komen 
over duurzame vis. Hij bezocht visserijbedrijven met MSC 
certificaten in de meest uiteenlopende landen. Zijn ervaringen 
verwerkte hij in het Fishes Kookboek. Het kookboek werd een 
succes. Afgelopen maart won de ondernemer in Parijs de presti
gieuze Gourmand World Cookbook Award. “Vanaf dat moment 
fungeerde ik als brug tussen visser en consument. Wilde vis is 
het enige product dat we uit het wild consumeren. Ik wil de con
sument eerlijkheid en transparantie bieden en de lokale visser 
uit de anonimiteit halen en betrekken bij duurzame visvangst. 
Dat is namelijk de toekomst. Milieuonvriendelijke visvangst 
wordt gelukkig steeds minder geaccepteerd.” 

Toekomst
Van Olphen wil zich richten op duurzame visvangst in ontwikke
lingslanden. “52% van de wilde visvangst is afkomstig uit die 
landen. Door slecht economisch beleid kan de lokale bevolking 
hier nauwelijks van profiteren. Consumptiematig wil ik de 
bevolking laten meegenieten van de lokale visvangst. Dit wil ik 
tot stand brengen door hen onze kennis, namelijk het manage
ment, beheer en vermarkten van vis, bij te brengen.”

Mensen & Loopbaan
Eigen Baas

Josien Hillen
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