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Core business 

ProSea doet alles om marine environmental awareness te stimuleren en te verankeren in de training 
van maritieme professionals. De nadruk ligt hierbij op het bieden van marine environmental 
awareness training, lobby voor inbedding van marine environmental awareness, (bij)scholing van 
docenten en trainers, het ontwikkelen van educatieve materialen die hiervoor nodig zijn en het 
assisteren en adviseren van maritieme bedrijven bij de inbedding van duurzaamheid en het 
betrekken van de human factor hierbij. ProSea richt zich hierbij op drie pijlers, namelijk de 
koopvaardij, maritime services en de visserij. 
 

Werkwijze 

De manier waarop ProSea werkt, heeft een aantal unieke kernpunten: 

• ProSea is onafhankelijk en geeft onafhankelijke, feitelijke informatie. 

• Focus op de ‘human factor’, het veranderen van gedrag en gewoonte, de rol van de mens, als 
aanvulling op regelgeving en innovaties. 

• De ProSea methode daagt uit, maar beschuldigd niet. 

• (Het belang van) de zee staat centraal. De zee is veel meer dan een tweedimensionale plas 
met water, waar over wordt gevaren. De zee is iets bijzonders. 

• Ecologische en economische duurzaamheid zijn complementair. 

• Bewustzijn is meer dan kennis. Naast het overdragen van kennis hebben ervaringen, 
meningsvorming en discussie een centrale plaats. 

• Het betrekken van zo veel mogelijk actoren/stakeholders vergroot het effect van ProSea 
activiteiten. 

• Om op een duurzame manier met de zee om te kunnen gaan zijn competenties nodig op drie 
niveaus: kennis (weten), vaardigheden (kunnen) en instelling/attitude (willen). 

 

Bestaansrecht ProSea – verworven positie 

ProSea heeft meer dan 15 jaar ervaring met het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van 
trainingen op het gebied van marine environmental awareness voor maritieme professionals. Met 
resultaat! De door ProSea ontwikkelde scheepvaartcursus is door de IMO geaccepteerd als model 
course 1.38 ‘Marine Environmental Awareness’, de educatieve materialen van ProSea zijn 
opgenomen in het lesmateriaal van het visserijonderwijs in Nederland en ProSea speelt een leidende 
rol in het kennissysteem Vist ik het maar, welke eigendom is van de zeevisserijsector in Nederland. 
 
Wereldwijd is ProSea het expertisecentrum op het gebied van marine environmental awareness 
training voor de koopvaardij en de maritime services sector. Binnen Nederland is ProSea het 
expertisecentrum op het gebied van duurzaamheidstraining voor de visserij. ProSea werkt actief aan 
het verkrijgen van die status in het buitenland o.a. door het EU-project ‘Catching the Potential’. 
 
Binnen alle drie de pijlers van ProSea (koopvaardij, maritime services, visserij) is een goede, 
betrouwbare relatie opgebouwd met spelers die actief zijn binnen die sectoren. ProSea wordt dan 
ook met enige regelmaat geprezen om z’n aanpak en rol binnen deze sectoren. Het zwaartepunt ligt 
hierbij wel op Nederland. 
 

https://vistikhetmaar.nl/
https://catchingthepotential.eu/
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Beleid ProSea 

1. Streefbeeld 
ProSea focust zich op het bevorderen van duurzaamheid in de maritieme sector, waarbij de aandacht 
ligt op de aspecten People, Planet en Profit (3 P’s). Voor ieder van deze drie aspecten is aandacht en 
beschikt ProSea over adequate kennis en kunde.  
 
ProSea wordt door de maritieme wereld gezien als het expertisecentrum op het gebied van marine 
environmental awareness training, in binnen- en buitenland. ProSea is aanjager voor het stimuleren 
en inbedden van marine environmental awareness in de scheepvaart, maritieme services en de 
visserij. Hierbij beschikt ProSea over een breed, internationaal netwerk in alle drie de pijlers en zijn er 
duurzame relaties opgebouwd met spelers die actief zijn binnen die sectoren. 
 
ProSea zet een standaard neer en draagt samen met strategische partners die standaard uit. ProSea 
biedt awareness cursussen aan en zorgt daarnaast voor training, kennisbevordering, 
kwaliteitsbewaking, bijscholing en ondersteuning van docenten, reders en trainingsinstituten. Hierin 
speelt de ontwikkeling en uitvoering van e-learning een prominente rol naast de klassikale 
trainingsaanpak.   
 
2. ProSea team 

ProSea heeft een sterk betrokken, deskundig, flexibel team, bestaande uit vaste medewerkers, 
aangevuld met op afroep beschikbare freelancemedewerkers.  
 
3. Netwerk en deskundigheid 

Door middel van het bijhouden van literatuur en contacten met een uitgebreid netwerk blijft ProSea 
op de hoogte van relevante actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, scheepvaart, 
maritieme services en visserij. ProSea heeft hiervoor regelmatig contact met specialisten in haar 
netwerk. 
 
4. Visserij 

ProSea verzorgt jaarlijks duurzaamheidscursussen voor de Nederlandse visserijscholen, is actief in de 
Green Deal Visserij voor een Schone Zee en werkt aan de verdere ontwikkeling, uitbouw en gebruik 
van het kennissysteem ‘Vist ik het maar’. Het door ProSea ontwikkelde kennisplatform ‘Vist ik het 
maar’ is en blijft een centraal punt voor kennisuitwisseling binnen de Nederlandse zeevisserijsector. 
 
Samen met (inter)nationale partners (Sectorraad Visserij, Europêche, Food & Agriculture 
Organization (FAO), KIMO, OSPAR, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), FISH 
Platform, partners EU-project Catching the Potential) werkt ProSea aan het internationaal uitbouwen 
van duurzaamheidstraining in de visserij en het visserijonderwijs, in eerste instantie in Europa. 
 
5. Scheepvaart 

IMO heeft de door ProSea ontwikkelde cursus ‘marine environmental awareness’ voor officieren 
geaccepteerd als IMO model cursus 1.38. ProSea biedt deze tweedaagse cursus ‘marine 
environmental awareness’ tegen betaling aan zeevaartopleidingen en scheepvaartbedrijven in 
binnen- en buitenland. Hierbij werkt ProSea samen met trainingsinstituten bij de opname van marine 
environmental awareness in de basic training voor alle zeevarenden. 
 
ProSea hecht grote waarde aan haar rol de kwaliteit van de marine environmental awareness 
cursussen te stimuleren. ProSea voert projecten uit waarin we scholing (train de trainer 
programma’s) bieden aan docenten van zeevaartscholen en medewerkers van trainingsinstituten.  
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Een train de trainer programma kan op maat worden gemaakt en kan bijvoorbeeld bestaan uit 
workshops over de didactische benadering en opzet van de model course, inhoudelijke workshops 
rondom de specifieke thema’s (bijvoorbeeld ecologie of luchtemissies) en een coaching traject voor 
individuele docenten. 
 
Naast de model course marine environmental awareness biedt ProSea in de koopvaardij ook op maat 
gemaakte cursussen aan. Zo komen sommige bedrijven met het verzoek om meer bedrijfsspecifieke 
elementen aan de model course toe te voegen en/of een verdiepingsslag te geven aan bepaalde 
onderwerpen van de model course. Alhoewel er geen model course certificaat uitgereikt kan worden 
aan deelnemers van dergelijke op maat gemaakte cursussen, zien deelnemers van maritieme 
bedrijven bij deze aanpak een grote meerwaarde. 
 
6. Maritime services 

Bedrijven in de maritieme services voeren vaak projecten uit met een duidelijke impact op de 
omgeving, voor klanten die eisen stellen aan het beperken van deze milieu-impact. Voorbeeld is het 
plaatsen van offshore windturbines, of het verwijderen van oude boorplatforms. 
 
ProSea biedt cursussen en workshops voor maritieme services bedrijven als onderdeel van een ISO-
certificering, voor algemene bewustwording van medewerkers, of naar aanleiding van project 
gerelateerde eisen. Een workshop wordt op maat gemaakt en is vaak een combinatie van 
bewustwordingsonderdelen en bedrijfs- of project gerelateerde onderdelen. 
 
7. Uitdragen deskundigheid 

ProSea biedt een set educatieve materialen voor het uitvoeren van de IMO model course ‘Marine 
Environmental Awareness’. Deze set bestaat uit een serie achtergrondartikelen, alle 
lezingen/workshops en een aantal filmpjes. Deze set educatieve materialen wordt jaarlijks geüpdatet 
en tegen een bescheiden vergoeding biedt ProSea het nieuwe materiaal aan voor bestaande 
afnemers. 
 
8. Klantenbinding en nazorg 

ProSea registreert welke organisaties de educatieve materialen hebben aangeschaft en welke 
trainers de verschillende train de trainer workshops hebben gevolgd. Verder streeft ProSea ernaar 
jaarlijks contact te hebben met de betreffende organisaties/trainers. Daarnaast communiceert 
ProSea via verschillende social mediakanalen (Twitter, Facebook, LinkedIn) over nieuws rond ProSea 
en aankomende evenementen die door ProSea worden georganiseerd. 
 
9. Ontwikkelen nieuwe materialen 

Naast de jaarlijkse update van de ProSea materialen, ontwikkelt ProSea ideeën en projecten om de 
set materialen, de kwaliteit van de materialen en de werkvormen van de training uit te breiden en/of 
te verbeteren. Gestreefd wordt naar jaarlijks twee projecten waarin nieuwe materialen en 
werkvormen worden ontwikkeld en/of bestaande materialen en werkvormen kwalitatief worden 
verbeterd. 
 
10. Communicatie 

ProSea profileert zich als expertisecentrum op haar eigen website en op Twitter, Facebook en 
LinkedIn. Daarnaast communiceert ProSea ook met enige regelmaat via vaktijdschriften zoals 
Maritiem Nederland en Visserijnieuws. Verder beheert ProSea de website van EU-project ‘Catching 
the Potential’ en het kennisplatform ‘Vist ik het maar’.  
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