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Eigen Baas Koen Vermunt: 
‘ Het is een  
positieve club 
jonge mensen’ 
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Uitbreiden
Na drie jaar 70 uur per week werken, nooit op 
vakantie kunnen en inmiddels twee jonge kinde-
ren rijker, was het tijd voor personele uitbreiding. 
Vermunt verbouwde de garage en nam een extra 
verkoper aan. Hierdoor ging de productie omhoog 
en kon de ondernemer verder uitbreiden.  
Nu, ruim tien jaar later, werken 30 mensen bij het 
bedrijf, is het productgamma uitgebreid en is de 
marktbewerking gedifferentieerd. Om dit succes-
vol te doen, is het volgens Vermunt belangrijk om 
te delegeren en vooral de juiste mensen aan te 
nemen. “Het is beter om langer te werven dan om 
te snel de verkeerde persoon aan te nemen.” Ver-
munt is daarom ook trots op de mensen die er nu 
werken. “Het is een positieve club jonge mensen.”
Terugkijkend zou hij eerder een stap terug hebben 
gedaan. “Ik heb jaren 60 tot 70 uur in de week 
gewerkt. Dat eist fysiek zijn tol. Ik werk nu nog 36 
uur per week, dat is rustig voor mij.” 

richtte op de import van verse en diepgevroren 
tonijn en zwaardvis voor de Europese markt. Hij 
werkte ook samen met een Frans bedrijf dat hij 
na 5 jaar  heeft uitgekocht. Nu valt verse import 
onder Open-Seas en diepgevroren vis onder 
Amacore. “Vers en diepvries vragen een andere 
logistieke planning en een andere marktbewer-
king.” De zaken gaan goed, vis heeft een gezond 
imago. In de afgelopen tien jaar is vis een stuk 
populairder geworden. Om ook duurzaam bezig 
te zijn, volgt Vermunt de ontwikkelingen in 
kweekvis. “Zo kunnen we over tien tot twintig 
jaar nog bestaan.”

Koen vermunt (46) importeert 
exotische verse vis en diepvriesvis 
met zijn bedrijf FutureFish group. 
vermunt begon 12 jaar geleden in 
zijn eentje op de zolderkamer met 
de import van exotische vis voor 
de europese markt. 

Vóór deze stap was Vermunt commoditytrader 
bij een handelsbedrijf van vis, maar hij had 
andere ideeën over hoe handel te drijven. “Han-
del gaat niet alleen om geld, maar ook om een 
goede relatie met de mensen waarmee je zaken-
doet.” 

Krediet
In 2001 was het nog mogelijk om krediet van de 
bank te krijgen. “Ik hield een enthousiast ver-
haal over de import van exotische vis en mocht 
100.000 gulden lenen. Dat zou nu niet meer 
mogelijk zijn”, verklaart Vermunt. De zelfstandig 
ondernemer startte met Open-Seas, dat zich • Dionne irving •

Wat: FutureFish Group
Sinds: 2001
Maakt: importeert exotische vis
Startkapitaal: 100.000 gulden 
Aantal werknemers: 30
Werkweek: nu 36 uur, in het begin 70 uur
www.futurefish.nl

Onze Freshline Plus® 
cilinder voor MAP met 

een unieke antibacteriële 
coating verlaagt het 

besmettingsrisico binnen 
uw verpakkingsomgeving.
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