ngeveer driekwart van de
slagers kan worden gerekend tot de zogenaamde
ongebonden zelfstandigen; 25 procent werkt samen via commerciële
organisaties als de Keurslager, Topslagers of het Worstmakersgilde. De
versbranches – dus ook de ambachtelijke slager – hebben het niet al te
makkelijk, meent Ton Lindeman,
woordvoerder van de Koninklijke
Nederlandse Slagersorganisatie (KNS).
Desondanks zullen ze volgens hem
ook over tien à vijftien jaar nog in
beeld zijn. “De prijzenoorlog bij de
supermarkten is nog steeds niet uitgewoed. Reden temeer voor de slager
zich toe te leggen op zijn specialisme
en het juist anders te doen dan de
supermarkten.”
De consument die weinig wil of
kan besteden en altijd de prijs laat
prevaleren, blijkt niet de potentiële
klant voor de slager te zijn, stelt
Lindeman. “Hetzelfde geldt voor de
consument voor wie eten een noodzakelijk kwaad is en die boodschappen doen een crime vindt en dus
alles het liefst onder één dak koopt.
De consument die echter iets meer
wil en kiest voor kwaliteit, zal de
slager altijd weten te vinden. Dat
publiek is breed genoeg. Het zijn
heus niet alleen ouderen. Juist steeds
meer jonge gezinnen en tweeverdieners behoren tot de klantenkring
van de slager. Overigens is de
ambachtelijke slager per saldo niet
duurder dan de supermarkt, veel
mensen hebben ten onrechte dat
beeld en dat is door de prijzenoorlog
nog eens extra versterkt.”
De slager die wil overleven, zal
wel heel goed zijn marktgebied in
de gaten moeten houden, vindt
Lindeman. “Vroeger was vakmanschap
de primaire eis. De omzet kwam dan
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vanzelf, want mensen moesten eten
en kwamen toch wel naar de slager.
Tegenwoordig is daar meer voor
nodig. De slager moet meer zijn best
doen om de klant aan zich te binden.
Niet alleen door een uitstekende,
constante kwaliteit van zijn product,
maar ook door persoonlijke bediening,
weten wat er bij zijn klanten leeft
en geven van het juiste advies.
Kortom: modern ondernemerschap.”

beschikt. De slager zoekt zelf zijn
dieren voor de slacht uit, zodat het
product dezelfde kwaliteit heeft.
Hetzelfde geldt voor de worstproductie. Je kunt kijken of je als collegaslagers iets voor elkaar kunt
betekenen. Niet beiden tachtig kilo
leverworst maken, maar degene die
goed is in het maken van leverworst,
maakt alle leverworst, terwijl degene
die goed is in het maken van gekookte
worst, die productie voor zijn rekening
neemt.” Ook pleit Lindeman voor
samenwerking met andere versspecialisten. “Dat is een prima manier
om de krachten te bundelen. Op een
winkelstrip of in een buurt- of wijkcentrum kan het zeer profijtelijk zijn
om samen te werken met de agf-specialist, poelier en bakker. Je bedient
immers hetzelfde type consumenten:
mensen die kiezen voor kwaliteit.
Dat biedt ook prima mogelijkheden
voor gezamenlijke acties.”
De groeiende belangstelling voor
koken en lekker eten bij de consument speelt ambachtelijke slagers
volop in de kaart. Lindeman: “Je
kunt geen krant of tijdschrift openslaan of je ziet de meest uiteenlopende recepten. Kookboeken en
culinaire tijdschriften vliegen de
winkels uit en kookclubs schieten
als paddenstoelen uit de grond. Dat
zijn allemaal consumenten die
kwaliteit willen en goede adviezen.
De ambachtelijke slager kan dat als
geen ander leveren. Daarom voorzie
■
ik een prima toekomst.”

Samenwerking
Het is volgens Lindeman slechts een
beperkt aantal slagers gegeven om
geheel solitair te opereren. “Daar
zijn wel voorbeelden van, maar het
zijn er niet veel. Dan moet je minstens voldoen aan het begrip ‘een
omweg waard’ uit de Michelingids.
Maar voor de grote groep geldt: goed
onderzoeken hoe je kunt samenwerken.” Dat kan volgens Lindeman op
verschillende manieren. “Neem het
zelf slachten. Veel slagers hebben
daar een emotionele binding mee.
Toch moet een slager die heel kleinschalig slacht zich afvragen of het
wellicht niet beter is dat door een
collega te laten doen, die over een
grotere capaciteit c.q outillage
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