
Ondernemer en slager: met deze woorden en 

in die volgorde kun je Wout van de Veen het 

best typeren. Nuchter en bevlogen, maar altijd 

calculerend. Emotie geeft toegevoegde waarde 

aan de producten, die hij uitstekend weet  

te verwaarden. 

“Ondernemen zit in mijn bloed,” vertelt Wout van 

de Veen. ”In 1993 heb ik een al jaren bestaande 

kleine dorpsslagerij in Ederveen overgenomen. 

komt. Daarnaast heb ik acht jaar geleden een 

partyservice overgenomen en sinds één jaar 

heb ik een filiaal in Renswoude.”

“De worstmakerij vind ik in twee opzichten 

geweldig,” gaat Wout enthousiast verder, ”ten 

eerste is het in mijn traditionele slagerij een 

perfecte manier om je te onderscheiden en 

ten tweede levert het een uitstekende marge 

op. Kennis op het gebied van de worstmakerij 

hebben we voor een belangrijk deel opgedaan 

via het Worstmakers Gilde. We volgden de 

cursus Meester Worstmaker en hebben veel 

contact met collega’s. 

Voor beide slagerijen verwerken wij per  

week twee runderen en twintig varkens.  

We produceren 1.500 kilo worst en vleeswa-

ren. De productie van worst en vleeswaren 

doen wij zoveel mogelijk op één dag. Vanuit 

de winkel kun je rechtstreeks in de werkplaats 

kijken. Dat betekent dat je zeer gediscipli-

neerd moet werken, maar het schept een 

enorm vertrouwen bij de klant. In de productie 

werken wij bijna geheel zonder toevoeging  

van hulpstoffen. Dit wordt goed gecommuni-

ceerd en levert dan ook regelmatig nieuwe 

klanten op.”

In 2002 komt Wout van de Veen in contact 

met een lokale poelier die een uitgebreide 

partyservice heeft. Na enige gesprekken zijn ze 

eruit; de ondernemende slager neemt het bedrijf 

over. Inmiddels is de partyservice uitgegroeid tot 

een prachtig bedrijf dat zeer complete partijen 

verzorgt in iedere orde van grootte; voor 20 tot meer 

dan 1.000 personen. Van bittergarnituren, buffetten 

en barbecues, tot en met complete diners. Diners 

inclusief drankjes, bediening, complete keuken ter 

plaatse met koks, tenten, aggregaten, meubilair, 

geluidsinstallaties, enzovoort. Alles wordt vervoerd 

met eigen vrachtwagens. 

“Vooral de grote partijen zijn interessant. Financieel 

natuurlijk, maar het geeft ook een enorme kick, een 

partij te verzorgen voor 500 personen. De voor-

bereidingen moeten 100% op orde zijn, want 

ter plaatse zijn de mogelijkheden tot bijsturen 

vaak heel beperkt. Het is een kwestie van goed 

kunnen organiseren en rekenen,” zoals Wout 

het eenvoudig samenvat.

“Een jaar geleden openden we een filiaal in 

Renswoude” zegt Wout van de Veen, “mijn zoon 

Wouter zwaait daar de scepter. Hij is pas twintig 

jaar en zit inmiddels vijf jaar in het slagersvak. 

Hij heeft bij zeer gerenommeerde bedrijven zijn 

Ederveen heeft ongeveer 3.500 inwoners en 

is een vrij traditioneel dorp. Ik ervaar dat als 

een groot voordeel. Mijn klanten hebben nog 

een traditioneel eetpatroon, houden van goede 

kwaliteit vlees en vleeswaren en zijn gewend daar 

een stevige portie van te eten bij de maaltijd. 

Wij zijn de enige slagerij hier en er is nog een 

supermarkt. Wekelijks krijg ik zo’n 1.200 klanten 

in mijn zaak, waarvan ongeveer 35% uit de regio 

Zoon Wouter van de Veen
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kennis opgedaan. Zo liep hij stage bij Slagerij 

Pinckaers in Maastricht, Rein Hofman van 

Slagerij Kastelein in Diepenheim en Slagerij 

Klaver in Schagen. De kennis die hij daar 

heeft opgedaan, versterkt onze beide bedrij-

ven. Toen we deze slagerij overnamen, zat er 

bijna geen omzet meer in. Het is trouwens 

een slagerij met daarnaast een groentehal 

die wij ook zelf exploiteren. We zijn nu bijna 

een jaar verder, de omzet ligt ruim boven 

de planning en is het een goed renderend 

bedrijf. Dit is natuurlijk voor een belangrijk 

deel te danken aan het enthousiasme en de 

geweldige hoeveelheid werk die Wouter hier 

in steekt.” 

“Het is geweldig om te zien dat je zoon, 

ondanks zijn jonge leeftijd, zich zo goed als 

zelfstandig ondernemer ontwikkelt. Daarnaast 

blijft het altijd een kwestie van rekenen. 

Dit geldt ook zeker voor de investeringen 

die je doet in je bedrijf. Zorg daarnaast 

voor een goede prijs/kwaliteitverhouding 

voor je klanten, dus vraag aan ze wat je als 

ondernemer toekomt.

Want hoe enthousiast je ook bent en je werk 

als een hobby ziet; het wordt pas echt leuk als 

er een goed rendement mee wordt behaald. 

Inmiddels heeft ook mijn andere zoon Maarten 

te kennen gegeven zich in het slagersvak te 

willen storten. Hij is zestien, komt van de 

middelbare school en gaat naar de slagersvak-

school. Hij is minstens zo enthousiast als zijn 

broer Wouter. Beide jongens zo bezig te zien, is 

voor mij echt de kroon op mijn werk,” zegt een 

volkomen terecht trotse ondernemer.


