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Je ambities lagen aanvankelijk niet in de vis?
“Vroeger werkte ik in de vakanties in de viswinkel in Huizen. Ik 
hielp klanten, maakte haring schoon, reed rond als chauffeur en 
deed de administratie. Mijn vader had samen met zijn broers een 
visgroothandel. Als gezin draaiden wij daarin mee. Toch koos ik 
niet zoals mijn broers voor de viswereld, maar had ik andere 
 ambities en werd orthopedagoog. Ook deed ik een tijd de verkoop 
bij een bedrijf in de farmaceutische industrie. Twee jaar terug, toen 
mijn broer vertelde dat hij iemand zocht voor klantbeheer met 
verkoopervaring, keken we elkaar aan en viel het kwartje. Werken 
voor en met familie voelt heel anders. Het voelt vooral goed!”

Wat doet een klantbeheerder?
“Ik ga vaak mee met de buitendienst, want je kunt binnen veel 
verzinnen, maar het moet wel werken. Een stukje ervaring uit 
mijn tijd als opvoedkundige kan ik nu toepassen in mijn ge-
sprekken met klanten en meegeven aan de buitendienst.  
Een moeilijk gesprek met ouders over hun kinderen lijkt veel op 
een verkoopgesprek met een klant over vis. Het gaat over aan-
dacht, respect en meedenken. Klantrelaties aangaan op een 
ander niveau. Een sociaal niveau. Dat is belangrijk.”

Kun je een voorbeeld noemen?
“Afgelopen zomer werkte ik aan het Vis & Seizoen festival. Heel 
leuk en een echte monsterklus. Samen met onze klanten hebben 

we iets schitterends neergezet. Het was voor hen een podium om 
hun kookkunsten bij een breed publiek onder de aandacht te 
brengen. Het is goed om zo met je klanten samen te werken  
voor hetzelfde doel. Je denkt met ze mee hoe ze zich het beste 
kunnen profileren. Je hebt dan een heel ander soort contact. 
Heel sociaal. 
Een ander mooi voorbeeld zijn de Vis & Inspiratie netwerkbijeen-
komsten die als doel hebben elkaar te inspireren en samen te 
groeien. Laatst waren we met deze groep in Barcelona om te 
leren over het toepassen van concepten in restaurant en keuken. 
Toen hebben we niet eens veel met vis gedaan, maar hebben we 
met onze klanten meegedacht over voor hun interessante con-
cepten en verkoopformules. Dat bedoel ik met klantrelaties op 
een ander niveau.”

Toekomstplannen in de vis?
“Voorlopig heb ik voldoende uitdaging. Elk jaar komen er wel te 
gekke klussen voorbij. Ik zou nog wel een keertje mee willen 
gaan vissen op zee. Naast mijn ambities bij het familiebedrijf heb 
ik ook ambities thuis. Eén daarvan is gezond eten en daar hoort 
zeker twee keer per week vis bij. Thuis heb ik het met mijn man 
en drie dochters weinig over vis. Wel is de hele familie betrokken 
en helpen ze mee als we met het bedrijf een evenement organi-
seren. Enorm gezellig zo’n familiebedrijf.” n

Marisca Moll – van As
Ze had eigenlijk andere ambities. Marisca Moll-Van As past  
nu haar werkervaring als orthopedagoog toe in haar functie als 
relatiebeheerder bij familiebedrijf en visgroothandel Jan van 
As. “Een gesprek met ouders over hun kinderen is vergelijkbaar 
met een verkoopgesprek met een klant over vis.”

Caroline Melissant is tekstschrijfster en getrouwd met Cornelis Melissant, mede-eigenaar van de 
flyshooter GO1. Ze woont in Goedereede en is dol op mooie verhalen uit de visserij. Iedere editie ontmoet 
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