
kwamen in het bedrijf. Gerrit, machinebankwer-

ker van beroep, trouwt met de dochter van de 

slager. ‘Waarom kom jij ook niet in de slagerij?’ 

vraagt zijn schoonvader hem. Na een jarenlange 

samenwerking met zijn zwagers, neemt Gerrit in 

2002 de zaak volledig over.

De bedrijfsvoering wordt stevig onder de loupe 

genomen. Er wordt sterk gemoderniseerd in 

assortiment, machines en werkwijze. In 2004 

doet zoon Paul Klement, net als zijn vader, zijn 

intrede in het bedrijf. Vanaf zijn 16e loopt hij als 

scholier/schoonmaakhulp in de slagerij. Na de 

middelbare school volgt hij een hbo-opleiding 

Commerciële Economie. Als hij dit succesvol 

heeft afgerond, besluit hij alsnog bij zijn vader 

in het bedrijf te stappen. Gedrevenheid om 

mooie smaakvolle producten te maken en zijn 

passie voor lekker eten kan hij helemaal kwijt in 

dit gecombineerde bedrijf.

verse spullen te komen halen. Ja, dat geeft in het 

seizoen best wel eens fi le bij ons in de straat, 

maar daar kan ik dan wel van genieten.”

“We hebben twee man fulltime in de worstma-

kerij staan,” gaat Gerrit Klement verder. “En we 

produceren circa duizend kilo worst en vleeswaren 

per week. Alleen al de productie van droge worst 

is goed voor 500 kilo per week, standaard in vijf 

variaties. Het is een echt streekproduct en de 

totale productie is voor verkoop in eigen bedrijf. 

Ook gekookte en rauwe ham komen uit eigen 

keuken. Veel van de buiken die hier af komen 

worden gebruikt voor gerookt mager spek en dat 

kunnen we hier zowel in de zomer als in de winter 

goed kwijt. Echt ouderwets droog spek, wat je nog 

kunt uitbakken zonder dat het kookt in eigen vocht. 

Onze klanten weten deze kwaliteit te waarderen. 

‘s Zomers maken we veel specials, voor zowel de 

barbecue als de pan, waar spek in of om verwerkt 

wordt. In eerste instantie uit noodzaak om door de 

voorraad spek heen te komen, maar inmiddels zijn 

deze specials niet meer uit ons assortiment weg 

te denken. Klanten uit de wijde omgeving komen 

voor deze producten naar onze winkel.”

“We merken heel sterk dat de consument met 

de barbecue steeds meer voor gemak kiest,” 

vult Paul Klement het verhaal aan. “Werd in het 

verleden alleen vlees besteld, nu gaat de klant 

voor het complete verhaal. Veel specialiteiten 

met vlees of vis, sauzen en salades uit eigen 

keuken, vele soorten brood. Momenteel zijn de 

zuurdesemvarianten heel populair. Ook kiest 

men vaak een voorgerecht erbij en natuurlijk 

leveren wij ook diverse mogelijkheden voor 

een dessert. Daarnaast hebben wij een bijna 

compleet verhuurbedrijf. Borden, bestek, tafels, 

stoelen, tapinstallaties, glaswerk, tenten, 

terrasheaters, enzovoort. We leveren partijen 

van klein tot groot, van 20 tot 500 personen. 

We zijn erg servicegericht en streven naar 

perfectie. Bijvoorbeeld, de klant wil disposables: 

wij leveren dan een mooie kwaliteit borden 

en bestek met servet, netjes in een pochette 

en bedrukt met het logo van ons bedrijf. Een 

ander voorbeeld van onze dienstverlening is de 

zondag afhaalservice. Voor de meeste klanten 

is het lastig om alles gekoeld te bewaren als ze 

een grote partij geven. Wij bieden deze klanten 

de mogelijkheid op zondag om 13.00 uur de 

“Wij hebben hier een slagerij waaruit in de loop 

der jaren een nieuw bedrijf is ontstaan,” zegt Gerrit 

Klement, eigenaar van slagerij Jellema in Klaziena-

veen. “Toen ik de zaak in 2002 overnam, was het 

een traditionele slagerij met een stevige omzet in 

vlees en vleeswaren. Dit traditionele aspect is nog 

steeds heel belangrijk bij ons en vertaalt zich in 

een toonbank met veel vers vlees en producten uit 

eigen worstmakerij. Daarnaast heeft zich een hele 

andere tak van sport ontwikkeld: Catering en Party 

Service Jellema. Wat begon met een barbecue-

schotel en een schaal met hapjes is, inmiddels 

uitgegroeid tot een professioneel catering- en 

partyservice bedrijf. Daarnaast zijn wij leverancier 

in de regio van één van Nederlands grootste 

cateraars, Albron.”

Gerrit Klement kwam per toeval in de slagerij. Zijn 

schoonvader startte in 1954 een slagerij in Klazie-

naveen. De zaak groeide, beide zonen Jellema 

Het is een prachtige mix bij Topslagerij Jellema in Klazienaveen. 

Passie voor mooie producten, Drentse nuchterheid, lekker eten en goed zaken doen. 

Het valt hier allemaal op z’n plek in deze geslaagde combinatie van slagerij en catering.

Er wordt bij slagerij Jellema veel aandacht 

besteed aan het opleiden van medewerkers. 

“In een gecombineerd bedrijf is het belangrijk 

dat er geen eilandjes ontstaan. Door de 

collega’s van de verschillende afdelingen 

regelmatig te laten samenwerken, houd je 

eenheid in het bedrijf. Binnenkort treedt er 

een nieuwe winkelslager in dienst, afkomstig 

uit een supermarkt. Hij begint in de worstma-

kerij, gaat dan naar de catering en vervolgens 

de winkel in. Dan weet zo’n man waar hij over 

praat als hij de klanten te woord staat.”

“We produceren circa duizend kilo 

worst en vleeswaren per week”

Wat begon met een barbecueschotel 

en een schaal met hapjes is, inmiddels 

uitgegroeid tot een professioneel catering 

en partyservice bedrijf.


