
Jan Mulders kwam in 1992 op 18-jarige leeftijd bij 

zijn vader Piet in het bedrijf en ze gingen vrijwel 

gelijk een maatschap aan. "Na de mavo en de 

detailhandelsschool ben ik bij mijn vader in de slagerij 

gekomen", zegt Jan enthousiast, "Het was voor mij 

vanzelfsprekend om deze richting op te gaan, als 
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Bij binnenkomst in deze tot in de puntjes verzorgde dorpsslagerij proef je direct de Brabantse gezelligheid. 

De culinaire ambiance en liefde voor ambachtelijke producten zie je terug en een toonbank vol 

specialiteiten. Aan de achterwand hangen droog gezouten Brabantse plaathammen, runderrookvlees en 

diverse droge worsten.

kind was ik hier al mee bezig." Het is een traditionele 

dorpsslagerij, maar zeker geen ouderwetse. Mulders 

luistert naar zijn klanten en past zijn assortiment 

daarop aan. Daarnaast is hij zeer vernieuwend bezig 

met internetverkoop. 

INTERNETCONCEPT ALS VERLENGDE  

VAN DE SLAGERIJ

Slagerij Mulders heeft een uitstekende 

reputatie opgebouwd met het verzorgen van 

zeer complete barbecuepartijen. Hoogste tijd 

om het marktgebied te gaan vergroten, vond 

Jan. Daarom ontwikkelde hij een compleet 

concept om via internet barbecuepartijen te 

gaan verzorgen. "Het was voor mij een logische 

stap, en het loopt als een speer. De klant 

bestelt het gewenste barbecuepakket via de 

gebruiksvriendelijke site www.123barbecue.nl. 

Vooral het ‘All-in pakket’ is populair. Dit 

pakket bestaat uit vier sauzen, vier salades, 

stokbroden, kruidenboter, porseleinen borden 

en rvs bestek en gebruik van barbecue en gas. 

Afwassen en de barbecue schoonmaken is bij 

deze prijs inbegrepen. De zorg bij de klant uit 

handen nemen bij grote partijen wordt zeer 

gewaardeerd." 

Slagerij Mulders heeft nu geruime tijd ervaring 

opgedaan met de verkoop via internet en het 
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meer dan vijftig barbecuegerelateerde zoektitels 

op internet die via Google verwijzen naar de site, 

www.123barbecue.nl "We krijgen steeds meer 

aanvragen via ‘123 Barbecue’ van ver buiten 

onze regio," vertelt Jan enthousiast. "Daarom 

hebben we besloten om het concept te delen 

met andere slagers. We zijn hier wel selectief 

in, omdat we de consument de zekerheid willen 

bieden dat zij ook inderdaad de topkwaliteit 

krijgen die wij garanderen. We hebben 

uiteindelijk meer dan € 12.000 geïnvesteerd om 

dit concept voor elkaar te krijgen, dus daar gaan 

we voorzichtig mee om. De eerste collega-slager 

die met het concept ‘123 Barbecue’ gaat werken 

is slagerij Gerritschen uit Zevenaar."

AMBACHTELIJK SCHARRELSLAGER

"Zeventien jaar geleden hebben we er bewust 

voor gekozen ‘Scharrelslager’ te worden," 

vervolgt Jan. "Niet geleid door de waan van 

de dag, maar omdat we overtuigd zijn van 

deze vorm van dierhouderij. Onze keuze voor 

rundvlees is France Limousin. De smaak van dit 

rundvlees is in één woord heerlijk. Dat is te danken 

aan de natuurlijke leefwijze van de runderen. Het is 

vlees zoals volgens ons vlees moet zijn; gezond, mals 

en heerlijk sappig. Bovendien zijn de fok, voeding 

en totale leefwijze van France Limousin zeer streng 

geregeld en heel goed gecontroleerd. Een deel van 

het rundvlees krijgen we in de been binnen om te 

laten rijpen. Het uitbenen doen we in het zicht van de 

klanten en het is leuk om te zien hoe enthousiast zij op 

dit stukje ambacht reageren. Varkensvlees betrekken 

we al jaren van Bon Vivant uit Lichtenvoorde. Het is 

mooi stevig varkensvlees met weinig dripverlies. De 

varkens krijgen geen antibiotica of groeibevorderaars 

door het voer gemengd. Wel wordt er lijnzaad aan 

toegevoegd, waardoor dit vlees Omega 3 en 6 vetzuren 

bevat. Dat heeft een positief effect op de gezondheid, 

zoals cholesterol verlagen en bloeddruk op een gezond 

niveau houden."

WORSTMAKERSGILDE

Slagerij Mulders is via de worstmakerij-module 

verbonden aan het Worstmakersgilde. "Een 

interessante club waar we veel vakkennis opdoen en 

waardevolle contacten hebben met collega-slagers," 

gaat Jan verder. "Op regioavonden wordt veel kennis 

tussen collega’s uitgewisseld, maar soms is het 

allemaal wel wat theoretisch. Van mij zou er veel  

meer aan de praktijk gedaan mogen worden."

We zijn de laatste jaren steeds meer producten zelf 

gaan maken; ongeveer 80% van de producten komt 

uit onze eigen productie. Je kan je op die manier veel 

beter onderscheiden van de retail en het is zeker 

rendabel om te doen. Toch ben ik niet zo’n hobbyist 

die alles absoluut zelf wil maken. Als het niet rendabel 

is om zelf te doen, begin ik er niet aan. Je kan die 

producten dan veel beter van een collega betrekken 

die het wel goed zelf kan maken." 

PULSKENS WORSTENBROODJES 

Een mooi voorbeeld van ‘bewuste keuzes’ vindt Jan 

het Brabantse worstenbroodje. "Dit is een populair 

broodje, dat we niet zelf maken. Toch hebben we een 

goed product in onze winkel. We hebben gekozen 

voor een samenwerking met bakkerij Pulskens 

uit Hilvarenbeek, een bedrijf met een goede 

naam. Wij leveren hier het kant-en-klaar gekruide 

gehakt af, dat door de bakker op traditionele 

wijze wordt verwerkt tot het beroemde Brabantse 

worstenbroodje." Op de website van slagerij Mulders 

vind je een link naar bakkerij Pulkens met een leuk 
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http://youtu.be/MqcOloIdtug. Zo wordt het 

ambachtelijke karakter en dus beleving benadrukt.

"We zijn de laatste jaren 

steeds meer producten 

zelf gaan maken"

"Ik ontwikkelde een 

compleet concept 

om via internet 

barbecuepartijen te 

verzorgen"
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