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De stichting heeft ten doel: het bevorderen en ondersteunen van het inzicht in en de bewustwording
van het belang van de bescherming van het mariene milieu en het versterken van de ‘Human Factor’
ter facilitering van duurzaam ondernemen op zee en voorts al hetgeen met één en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van
het woord. De stichting richt zich daarbij op personen die professioneel direct of indirect gebruik
(gaan) maken van de zee en daardoor een verantwoordelijkheid (gaan) dragen ten aanzien van de
bescherming van het mariene milieu en ten aanzien van de verduurzaming van sectoren die op zee
actief zijn.
ProSea vult dit in door:
1. Cursussen en trainingen
ProSea ontwikkelt en organiseert onderwijs en trainingen ‘marine environmental awareness’ voor
(aankomend) maritieme professionals en bedrijven. Daarin geven we informatie over (het belang
van) de zee, over duurzaamheid en duurzame bedrijfsvoering en over de invloed van ons handelen
op het (mariene) milieu, en stimuleren we het nadenken over de eigen verantwoordelijkheid hierin.
2. Het verankeren van marine environmental awareness
ProSea streeft ernaar dat elk individu dat op zee werkt kennis heeft gemaakt met marine
environmental awareness, tijdens de opleiding (onderwijs) of door middel van bijscholing en training.
Ultieme doel van ProSea is het veranderen van houding en gedrag van het individu (human factor) en
het hierdoor verminderen van de invloed van het menselijk handelen op het milieu. Echte awareness
is kennis die betekenis heeft gekregen voor een individu en daardoor invloed heeft op het dagelijks
handelen.
3. Het ondersteunen van bedrijven
ProSea ondersteunt bedrijven bij het ontwikkelen/faciliteren van een effectieve ‘human factor’ in
maritieme bedrijven en sectoren, als essentiële schakel in duurzaamheidsdoelstellingen en ambities.
ProSea verkleint de kloof tussen beleid en praktijk, en zorgt voor betrokkenheid van medewerkers bij
het duurzaamheidsbeleid van bedrijven.
4. Kennismakelaar
ProSea treedt op als onafhankelijke ‘kennis- en kunde-makelaar’ ter facilitering van duurzaamheid bij
multi-stakeholder vraagstukken op zee

