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VOORWOORD
“AMfish in beweging!”
 
“We blikken terug op bewogen jaren. Eerst de samensmelting van 
twee mooie bedrijven, met uiteraard altijd wat aandachtspunten die 
volgen uit een integratie en kort daar achteraan de covidpandemie.”
 
“Ondanks dat we de laatste twee covidjaren snel achter ons willen 
laten, is het wel een tijd geweest van flexibiliteit, creativiteit en 
doorzettingsvermogen. Vele nieuwe initiatieven werden ontplooid. 
Veel mensen moesten hun dagelijkse routines doorbreken en 
nieuwe wegen inslaan, maar er was ook verdriet om privé of zakelijke 
redenen. Structureel zullen we een verandering in aankoopgedrag 
zien en ook de vraag bij retail zal hoger blijven. Denk daarbij 
aan trends zoals thuiswerken naast gezond en e-commerce. 
Thuiswerken    blijft onderdeel van ons nieuwe leven. We zagen 
een forse toename van het thuisbezorgen en flitsbezorgers. Om 
marktaandeel te behalen worden door die bedrijven forse verliezen 
gemaakt, iets wat vroeger ondenkbaar was. Hierdoor staan ook 
de prijzen van de supermarkten weer onder druk. Een absurde 
tijd. Het thuiswerken heeft er ook voor gezorgd dat consumenten 
op zoek gingen naar een verwenmomentje. Hier heeft de horeca 
prima op ingespeeld met  kant-en-klare dinerboxen.”
 
“De pandemie heeft ook gezorgd voor een compleet ontregelde 
internationale handel met als gevolg fors stijgende prijzen en 
hierdoor weer een verwachte forse inflatie. Door deze ontregelde 
handel zijn er ook tekorten ontstaan.”

“Een absurde tijd.”
 

“AMfish zat niet stil.”
 
“AMfish heeft in die periode zijn voorraden fors vergroot om onze 
afnemers compleet uit te blijven leveren. Met enige trots kan ik 
melden dat dit ons goed gelukt is. Daarnaast is er het laatste jaar 
hard gesleuteld aan nieuwe concepten, verbetering recepturen en 
verpakkingen, en luisteren naar de behoefte van onze afnemers en 
de markt.”
 
“Zo heeft onze productontwikkeling gewerkt aan o.a. een nieuw 
assortiment afgestemd op de horeca met personeelsproblemen, 
maar tegelijk ook prima inzetbaar voor kleinschalig wonen. 
Gegaarde of gebakken vis welke in een handomdraai en simpel 
is te bereiden en van een Michelinster niveau. Producten zijn 
daarnaast voorzien van bijpassende sauzen.”
 
“Strategisch gaan we ook inspelen op andere markten. AMfish zal 
zich dit jaar op de Seafood Beurs in Barcelona presenteren met tal 
van nieuwe concepten, ook voor retail.”
 
“AMfish is in beweging, graag samen met u!”
 

Met vriendelijke groet,

Frans Kegge 
Algemeen Directeur
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OVER AMFISH
AMfish is in 2019 ontstaan uit de fusie tussen VisSpecialist Almelo en Vishandel van 
Meines. Beide visbedrijven hebben een rijke historie en veel ervaring binnen de 
foodservice.
In de productiekeuken worden producten ontwikkeld, gestoofd en gegrild. Gebakken 
vis wordt geproduceerd middels volautomatische baklijnen en daarna direct terug 
gekoeld, gewogen en verpakt.
Productontwikkeling is een belangrijke pijler binnen onze organisatie. Er worden 
regelmatig nieuwe, unieke recepturen ontwikkeld, gebaseerd op trends. Hierbij valt te 
denken aan visdelicatessen, eiwitrijke minimaaltijden en nieuwe gebakken visconcepten. 
Wij leveren maatwerk, of het nu gaat om het aantal stuks per verpakking of het leveren 
van verse dan wel diepgevroren producten.

Het 2000m² grote pand aan de Ambachtsweg huisvest de 
productielocaties voor gebakken en verse vis. Op de productielocatie 
aan de Scheepmakerstraat, die 1000m² meet, worden gegrilde en 
gepocheerde vis en visspecialiteiten bereid. 

 
AMfish is producent van verse en bereide visproducten. 
Wij zijn marktleider binnen defoodservice en bedienen 
zowel de groothandels, de zorg- en cateringmarkt als 
ook de retailmarkt.

KWALITEIT & 
DUURZAAMHEID

ASSORTIMENT PRODUCT-
ONTWIKKELING BETROUW-

BAARHEID
Waar mogelijk gebruiken we de vis die 
vlakbij binnengebracht wordt. Tevens 
streven wij ernaar om maximaal ASC-, MSC-
gecertificeerde en overige duurzame vis te 
gebruiken. Daarbij beperken wij snijverlies 
door restjes in andere producten te verwerken. 

Het assortiment is enorm breed. De 
producten worden afgestemd op 
de wensen van onze klanten en de 
ontwikkelingen in de markt.

Geïnspireerd door onze klanten, trends en 
door wat wij horen en zien, ontwikkelen onze 
voedingsdeskundigen nieuwe producten. 
Daarnaast kunnen producten in samenwerking 
met de klant ontwikkeld worden.

Wij staan bekend om onze 
leverbetrouwbaarheid. Je krijgt 
geleverd wat je besteld hebt, in de 
verpakking zoals jij dat wil. Om dat te 
kunnen garanderen, hebben wij grote 
voorraden. 
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Inzetbare en vitale 
medewerkers 

Inzetbare medewerkers
Onze collega’s bij AMfish zijn van het grootste 
belang en zorgen voor een prettige en productieve 
werkomgeving. Omdat wij werken met zowel 
fulltime, parttime en uitzendkrachten kunnen 
wij onze medewerkers rouleren voor optimale 
werkprestaties en een veilige werkomgeving. 

Coronamaatregelen
Sinds de coronapandemie zijn er extra maatregelen 
genomen om het bedrijf te laten draaien met vitale 
medewerkers. 

Een aantal van onze coronamaatregelen die wij 
hebben doorgevoerd in het bedrijf zijn:

• Het dragen van een mondkapje
• Vaak wassen van de handen
• Het houden van 1,5 meter afstand.
• Thuis blijven bij klachten en direct laten testen  
          bij de GGD  of met een zelftest. 
• Zorgen voor voldoende frisse lucht.

Duurzame leefomgeving
Voor het personeel hebben wij een fietsplan 
waardoor zij voordelig een fiets kunnen aanschaffen. 
Tevens betaalt AMfish mee aan een abonnement 
voor de sportschool. In de kantine zetten wij elke 
dag vers fruit neer wat iedereen kan pakken.
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Duurzame locatie, 
grondstoffen en
reststromen 

Duurzame locatie
Amfish werkt aan een duurzame (productie)
locatie door bijvoorbeeld te besparen op 
energie d.m.v. LED lampen door het hele 
bedrijf, zuinigere machines en duurzame 
verpakkingen. 

Duurzame grondstoffen
Als AMfish hebben we als doelstelling om in 2022 
zoveel mogelijk producten te vervangen door 
producten die MSC of ASC gecertificeerd zijn, dit is 
een proces waar tijd in gaat zitten omdat eerst 
voorraden van de non MSC/ASC producten 
opgemaakt dienen te worden en anderzijds omdat 
we naar producten/leveranciers op zoek moeten 
gaan die dit leveren kunnen.

Reststromen
Het ‘’snijdsel’’ wat wij overhouden van verse vis 
hergebruiken wij weer voor bv. stoofpotjes, zo 
blijft er in principe weinig over en wordt bijna alles 
gebruikt. 

De afvalstromen scheiden wij door plastic/karton/
restafval/etensresten apart van elkaar te houden, 
oude olie verkopen wij waarna deze wordt 
hergebruikt als brandstof.
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Veilige, innovatieve en 
gezonde producten

Kwaliteit
Kwaliteit is het uitgangspunt bij AMfish. Wij borgen 
deze bijvoorbeeld middels traceerbaarheid van 
grondstoffen door inkoop bij vaste partners en het 
reduceren van afval door inzet van snijverlies bij 
nieuwe producten.

Certificering 
Amfish beschikt over diverse kwaliteitscertificaten 
waaronder FSSC 22000, IFS, MSC, ASC en DUPAN. 

Productontwikkeling
Productontwikkeling is een belangrijke pijler binnen 
onze organisatie. Wij streven naar het leveren van 
de beste kwaliteit producten aan onze klanten.
Daarnaast zoeken wij altijd naar mogelijkheden om 
de consument gezonder te kunnen laten eten. 

Zo hebben wij een o.a. nieuwe productlijn sous-vide 
vis (vacüumgegaard), waardoor de vis nog beter 
de smaak en textuur behoudt. De vis hoeft maar 
enkele minuten in de magnetron opgewarmd en 
kan vervolgens worden geserveerd met de handige 
porties saus die in de verpakking meegeleverd 
worden. Wij leveren ook gebakken vis met porties 
saus in zowel een retail-als groothandelsverpakking.

Daarnaast hebben wij een productlijn ‘vistapas’. 
Dit zijn gekruide en gepaneerde/gebatterde 
stukjes hoogwaardige vis of schaal- en schelpdier, 
bijvoorbeeld zalmbites. Ideaal om bij de borrel of als 
snack te serveren. 

Gezonde producten
Met gezondheid uitgangspunt zijn wij op dit 
moment druk bezig met de ontwikkeling van een 
battermix met vernieuwde receptuur voor onze 
gebakken visproducten. De battermix bevat maar 
liefst 15% minder zout ten opzichte van onze huidige 
battermix met behoud van onze authentieke smaak!
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SAMENWERKEN
In de praktijk betekent dit dus geregeld met elkaar afstemmen of het 
assortiment goed aansluit bij de wensen en verwachtingen. Daarnaast is 
ook het gehele operationele traject van belang om de producten met de 
juiste houdbaarheid te kunnen leveren op de gewenste tijden. Uiteraard 
is de borging van de voedselveiligheid voor beide partijen eveneens een 
belangrijk aandachtspunt. Het leveren van de juiste bereidingsadviezen is 
ook van groot belang om te zorgen dat de producten op de juiste wijze 
worden geconsumeerd. 

Bij AMfish hechten wij veel waarde aan het ontwikkelen van een 
langdurige relatie met onze klanten. Een belangrijk aspect is hierbij om 
gezamenlijk te werken aan het realiseren van de doelstellingen voor 
zowel klant als AMfish.  Volgens onze visie is het echt noodzakelijk om 
goed zicht te hebben op de uitgangspunten van de klant, om zo een 
optimale invulling te kunnen geven aan de wensen en verwachtingen 
van de klant.

Vanuit onze samenwerking worden er regelmatig nieuwe of aangepaste 
recepturen ontwikkeld voor onze klanten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
het verlagen van het zoutgehalte, het aanpassen van kruiden en specerijen, 
andere snit of een speciale batter.

In ons wekelijkse interne overleg worden eventuele aandachtspunten en/
of knelpunten besproken, wordt met alle betrokken afdelingen gezocht 
naar de beste oplossingen voor de klanten. Op deze wijze kunnen wij snel 
en adequaat reageren op bijvoorbeeld een logistiek vraagstuk.

AMfish is al vele jaren  gespecialiseerd in het leveren van convenience 
specialiteiten en heeft veel kennis in de organisatie op dit gebied. Graag 
willen wij deze expertise delen en samen met de klanten streven naar 
perfecte invulling en uitvoering van het convenience assortiment.
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Huuskes
Huuskes is klant van AMfish sinds 2015. 
Het hoofdkantoor zit in Enschede.
Daarnaast heeft Huuskes vestigingen in Beuningen, 
Winschoten, Oldenzaal en Nijkerk.
Zij leveren bijna alles op het gebied van eten en 
drinken en hebben een uitgebreid assortiment aan 
vers-, koelvers-, diepvries- en convenienceproducten 
en droge kruidenierswaren voor de professionele 
zorg en bedrijfscatering.
Tweemaal per jaar bezoeken wij Huuskes en 
spreken dan de hoofdinkoper om alles te 
evalueren en te bespreken hoe AMfish Huuskes 
nog meer kan ontzorgen. Hier bespreken wij het 
assortiment, promotionele acties, de prijzen en 
productontwikkelingen.

TotaalVERS
TotaalVERS is ook klant van AMfish sinds 2015.
Naast vers- en convenienceproducten levert To-
taalVERS ook een compleet pakket aan 
diepvries, droge kruidenierswaren, non-food en 
kleinverpakkingen. Deze kunnen op locatie, maar 
ook op huiskamerniveau aangeleverd worden. 
Van volledig onbewerkt tot panklaar, van koelvers tot 
diepvries en van persoonsgebonden maaltijden tot 
grootverpakking: AMfish is dé partner op het gebied 
van visproducten voor TotaalVERS en is dan ook al 
jaren leverancier voor dit segment.
Door middel van korte lijnen en goed luisteren naar 
de wensen van TotaalVERS zijn wij door de jaren 
heen een echte businesspartner geworden.

ONZE KLANTEN
Wij leveren onze producten aan verschillende afnemers in diverse sectoren. 
Een aantal belangrijke afnemers zijn Huuskes, TotaalVERS en de Eetgemak Groep.
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INTERVIEW MET DE
EETGEMAK GROEP
Een andere belangrijke klant is zoals eerder 
genoemd de Eetgemak Groep. Om u een beter 
beeld te geven wat er met onze producten gebeurt 
nadat ze onze faciliteit(en) verlaten, hebben wij 
Ramon van der Wel, productontwikkelaar bij de 
Eetgemak Groep geïnterviewd.

Wie is de Eetgemak Groep?
“De Eetgemak Groep heeft zich ontwikkeld tot dé 
specialist in het bereiden en aanbieden van verse 
gerechten op maat. Wij zijn de partner van klanten 
die net als wij geloven dat iedereen moet kunnen 
genieten van verse gerechten, ongeacht hun specifieke 
voedingsbehoefte.”
“Eetgemak bestaat sinds 2006 en sinds die tijd hebben 
wij een enorme groei doorgemaakt. Kookten wij eerst nog 
ambachtelijke stamppotten vanuit de groentewinkel, nu 
voorzien wij 28.000 mensen per dag van een gezonde en 
smakelijke maaltijd. Wij hebben veel trouwe klanten aan 
ons mogen binden door onze flexibele dienstverlening en 
omdat wij continu inspelen op de wensen en behoeften 
van onze klanten. Tevens stellen wij hoge kwaliteitseisen 
aan de maaltijden, zodat ze ook echt iets bijdragen aan de 
gezondheid en het welbevinden van de mensen.”

Wat doet de Eetgemak Groep?
“Wij hebben ons volledig gespecialiseerd in het vers 
bereiden van voedzame, passende gerechten voor klanten 
die zelf niet willen of kunnen koken voor hun gasten of 
henzelf. De Eetgemak Groep biedt een keuken op afstand 
waar een team van ervaren, gepassioneerde koks, diëtisten 
en productontwikkelaars verse, op maat gemaakte 
gerechten bereiden. Deze gerechten worden ontwikkeld 
vanuit een wetenschappelijke benadering en kunnen zelf 
eenvoudig op locatie worden bereid en/of geserveerd. 
Vier pijlers van de Eetgemak Groep zijn: Eetgemak, 
FoodforCare, Eetkomeet en Vers voor Thuis.”

Wie zijn de afnemers van de Eetgemak Groep? 
“Catering, kinderopvangen, horeca, retail, ziekenhuizen en 
zorgorganisaties.”

Kunt u iets vertellen over de producten van de
Eetgemak Groep?
“Verandering van spijs doet eten! Daarom vind je bij ons 
meer dan 10.000 componenten voor een gezonde én 
lekkere maaltijd. Van ambachtelijk bereide Hollandse kost 
tot verfijnde internationale specialiteiten. En natuurlijk 
is er ook veel aandacht voor vegetarische, biologische 
gerechten, halal of dieetmaaltijden.”
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Hoe beschrijft u de samenwerking met AMfish?
“De samenwerking met AMfish is goed en professioneel. 
Mede door de flexibiliteit en service een zeer goede 
toeleverancier van bereide en rauwe visproducten. Amfish 
portioneert ,verpakt en etiketteert op maat voor de 
Eetgemak Groep.”

Welke producten nemen jullie af van AMfish en 
waarom?
“Vooral bereide/gegaarde visproducten.”

Welke (vis)producten missen jullie nog in het 
assortiment?
“Specials, denk hierbij aan iets luxere items welke wij 
voeren met nationale feestdagen. Ook zoeken wij nog 
eiwitrijke kleine hapjes/specials voor ons FoodforCare 
concept.”

Wat doen jullie met betrekking tot duurzaamheid?
“Wij gaan op verantwoorde wijze om met levensmiddelen 
en energie. Dagelijks werken we aan oplossingen om onze 
milieu-impact zoveel mogelijk te beperken. Dit realiseren 
wij door gebruik te maken van energiezuinige apparatuur, 
milieuvriendelijke verpakkingen en het scheiden van 
afvalstromen. Om voedselverspilling tegen te gaan, koken 
wij alleen maaltijden op bestelling.”

“Wij vinden het heel belangrijk dat kwaliteit en 
duurzaamheid worden doorgevoerd in de gehele 
keuken. Onze voorkeur gaat dan ook nadrukkelijk uit 
naar producten van zoveel mogelijk lokale leveranciers, 
vlees dat diervriendelijk is geproduceerd en duurzaam 
gevangen of gekweekte vis met een MSC of ASC-
keurmerk. Van Hollandse stamppot in de winter tot 
een pompoensoep in het voorjaar; wij passen al onze 
gerechten aan het seizoen aan. Ons uitgebreide 
assortiment bestaat ook uit diverse vegetarische en 
biologische producten.”

Hoe garanderen jullie 
kwaliteitsproducten?
“Voortdurend kiezen voor de 
hoogste kwaliteitsstandaard 
die beschikbaar is, dat is ons 
streven. Wij werken volgens 
de normen van FSSC 22000; 
één van de hoogst mogelijke 
certificeringen op het gebied 
van voedselveiligheid. Met 
dit voedselcertificaat tonen 
wij aan dat onze organisatie 
voldoet aan de geldende 
wet- en regelgeving.”

Ramon van der Wel
Productontwikkeling 
De Eetgemak Groep
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De trendverwachtingen voor 2022
Gemak: gemakskanalen zullen blijven stijgen in omzet, vooral de retail.
Transparantie: de consument wil meer duidelijkheid over de herkomst van producten 
en omstandigheden waarin ze gemaakt zijn. 
Vleesvervangers: de consument zal steeds vaker kiezen voor vleesvervangers zoals 
plantaardig voedsel, maar ook vis. 
Keurmerken/duurzaamheid: voedingsproducten met (duurzaamheids)keurmerken 
zullen steeds belangrijker worden en in omzet stijgen. 
Vers: de omzet van vers (bijv. verse kant-en-klare maaltijden) zal blijven groeien.
Gezond en bewust: de consument is steeds vaker op zoek naar gezonde(re) 
producten. 
Online: steeds meer aankopen van (voedings)producten vinden online plaats.

De consument van 2030
Eenpersoonshuishoudens evenals de vergrijzing zullen tot zeker 2030 
blijven toenemen. Zij zullen meer behoefte hebben aan gemaksproducten. 
Wij verwachten dat de consument van 2030 steeds vaker online voedingsproducten 
zal aankopen, met name verse ready-to-eat maaltijden, voorzien van duurzame 
verpakkingen/keurmerken. Daarnaast wil de consument maaltijden personaliseren 
zodat deze aansluiten op hun dieetvoorkeuren zoals: vegetarisch, veganistisch, 
zoutloos, glutenvrij, etc. 
De consument zal meer transparantie in de gehele keten willen en zal bereid zijn om 
hier meer voor te betalen. De producent zal hier het meest verantwoordelijk voor zijn. 

ONZE TOEKOMSTVIS-IE
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OVER VIS-IE

Vis-ie is een uitgave van AMfish. In de Vis-ie wordt er er teruggeblikt 
op de afgelopen periode van AMfish m.b.t. duurzaamheid, innovatie, 
kwaliteit etc. 

Daarnaast worden er toekomstverwachtingen besproken, gebaseerd 
op markttrends & ontwikkelingen. 
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