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SLAGER MET STER

Drie sterren fonkelen in de winkel bij Keurslagerij  
Van Hest in Goirle. Eigenaar Paul Brands is er trots op. 
Van Hest is de enige slager die eind vorig jaar drie sterren 
veroverde bij de eerste Slager met Ster-competitie van het 
vakblad Vleesmagazine. De beste slager van Nederland, 
noemt hij zich tegenover zijn klanten.

Saamhorigheid van team 
wordt gestimuleerd 

Meedoen met Slager met Ster zet organisatie op scherp

DOOR HARRIE LEIJTEN - Brands heeft in Goirle een 
mooi slagersbedrijf onder de naam van Keursla-
ger Van Hest. In de winkel is een hoogwaardig, 
veelzijdig assortiment en presentatie, schrijft het 
juryrapport. Voordat deze woorden op papier 
staan, is er wel veel gebeurd.

Zintuigen
Dinsdag 19 november. In Rotterdam worden de 
eerste sterwinnaars in de slagersbranche bekend-
gemaakt. ‘s Middags is de spanning Paul Brands 
even te veel en moet hij met een migraineaanval 
rust zoeken. Brands houdt rekening met twee 
sterren. Die verwachting is gebaseerd op het  
resultaat van de eerste ronde. Daarin wist hij de 

hoge score van 9.34 punten te behalen. Die punten 
worden meegenomen naar de tweede ronde. ‘En 
dan moet je het daarin wel heel erg verprutsen, 
wil je niet een ster bemachtigen. Die negen moet 
je zien vast te houden.’ Toch kneep Brands hem 
een beetje toen de tweesterrenwinnaars door pre-
sentatrice Liza Sips en Vleesmagazine-hoofdre-
dacteur Harrie Leijten werden bekendgemaakt en 
hij daar niet bij zat. ‘Daar zaten heel grote namen 
van collega’s tussen.’ ‘Wat zou er zijn misgegaan?’ 
flitste het even door z’n hoofd.

Op het moment dat de retailjury in zijn  
bedrijf was? Toen was Brands er niet. ‘Verdomme’, 
was het eerste wat in hem opkwam, als hij hoort 
van de keuring. Al snel wordt hem duidelijk dat de  
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retailjury, ook zonder zijn aanwezigheid, een 
prima indruk van zijn bedrijf heeft gekregen: ‘Een 
mooi, complex, maar goed georganiseerd bedrijf ’, 
was het oordeel met één kritische kanttekening: 
iets meer beleving op de verkoopvloer.

Beleving. Het lijkt een toverwoord. Volgens 
Brands is beleving vooral zintuigen van de klant 
te laten werken. ‘Het gaat om de smaakpapillen te 
stimuleren. Dat moet je activeren. Beleving is ook 
dingen laten ziet gebeuren in de winkel. Oren, 
ogen en neus van de klant prikkelen. En het gaat 
om vers, om uitstraling. Een klant in een sla-
gerswinkel komt om er wat te kopen. In een kle-
dingwinkel bijvoorbeeld is dat anders. Onze taak 
is vooral om de aankoop van de klant zo groot  

Paul Brands: ‘Je krijgt een heel 

gedegen en inhoudelijk goed 

juryrapport. Dat geeft veel inzicht 

in mijn bedrijfsvoering.’ 

De jury was enthousiast over de slagerswinkel: ‘Een prachtige, onderscheidende 

hedendaagse specialiteitenslagerij met een breed, onderscheidend en kwalitatief 

hoogwaardig versassortiment. Vriendelijke, attente en keurig verzorgde medewerk(st)ers 

met veel verstand van zaken zorgen voor een fijne werk- en koopsfeer.’
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Groot feest bij de mensen van Keurslagerij Van Hest. Meedoen aan Slager met Ster versterkt de samenwerking tussen 
het personeel onderling.

mogelijk te maken.’

Meedenkteam
Terug naar 19 november. Brands chartert een bus 
met bar en gaat met zijn medewerkers naar Rot-
terdam. Op de heenweg zijn er broodjes en koffie. 
Voor de terugweg drank, om de eventuele sterren 
te vieren. Zoals de slagers in Vleesmagazine heb-
ben kunnen lezen, had Brands een goede voor-
uitziende blik.

Brands is trots op zijn personeel. ‘Meedoen 
aan Slager met Ster betekent dat je daardoor 
saamhorigheid in je team creëert’, merkt hij. Ook 
de medewerkers (het gaat in totaal om 35 mensen 
en 24 fte’s) zijn gebrand op het beste resultaat. Hij 
betrekt hen zoveel mogelijk bij zijn bedrijfsvoe-
ring. Omdat die 35 mensen nooit tegelijk aan het 
werk zijn, is er een weekjournaal.’

‘Eigenlijk ben ik introvert, gesloten.’ Toch 
creëert Brands zoveel mogelijk openheid en heeft 
een meedenkteam gecreëerd. Daarin zitten vier  
medewerkers. Iedere hij maand wordt één per-
soon gewisseld. In dat team wordt alles bespro-
ken: reclames, klachten, ideeën, alle ins en outs 
van het bedrijf. Brands beseft dat het resultaat van 
een succesvol bedrijf zoals het zijne, niet afhanke-
lijk kan zijn van één man.

Ondernemers
Een onderdeel van de competitie Slager met Ster 
dat Brands bijzonder aanspreekt, is de onderne-
mersjury. De genomineerde ondernemers jureren 
elkaar. ‘Heel leerzaam.’ De ondernemer geeft een 
presentatie van zijn bedrijf, waarbij een opdracht 
verwerkt is. De collega-slagers die jureren komen 
niet uit de regio, belangenverstrengeling wordt 

zoveel mogelijk vermeden. Brands kreeg onder 
meer een bioslager en een niet-Keurslager op  
bezoek. Beide categorieën hebben zo hun  
eigen opvattingen over de Keurslager-organisatie. 
Maar Brands is tevreden over dit onderdeel.

‘Zelf vond ik het geweldig om het te doen. 
Heel erg leerzaam. Ik gun mezelf weinig tijd om 
bij een ander te kijken. Nu moet je. En van de  
gesprekken in de auto met je collega’s heb ik heel 
wat opgestoken.’

Andermans bedrijf beoordelen, is best lastig, 
beaamt Brands. Elke ondernemer heeft zo zijn  
eigen mening. ‘Maar Wouderick van Dam van het 
NBC heeft de ondernemers daarin goed begeleid. 

Door de sterren is het klantenaantal met 
9 procent gestegen, de omzet met 12 
procent. Brands had op een iets grotere 
stijging gehoopt. ‘Maar ik weet ook dat 
we al heel erg veel klanten uit onze doel-
groep in de regio in de winkel krijgen.’ Op 
de kerstfolder wees hij nogmaals op de 
drie sterren. ‘Slager met Ster word je niet 
zomaar. De afgelopen maanden heeft het 
team alles uit de kast gehaald om te  
behoren tot het selectieve sterwinnaars-
gezelschap’, liet hij de klanten weten.
Over de competitie is Brands tevreden. 
Hij oppert zelfs het idee om alle Keur-
slagers en van het Worstmakersgilde te 
laten meedoen aan Slager met Ster. ‘Ik 
krijgt een heel gedegen en inhoudelijk 
goed juryrapport. Dat geeft veel inzicht 
in mijn bedrijfsvoering’, zegt Brands. ‘Je 
ziet daarin een aantal dingen staan waar-
van je al wist dat die niet helemaal goed 
waren, maar die je wegstopt. Nu word je 
gedwongen daar wat aan te doen. Soms 
krijg je ook een bevestiging. Meedoen 
betekent in ieder geval dat je medewer-
kers op scherp staan. Dat zie je terug in de 
winkel.’
Wat Brands verkeerd vond, is dat bij de 
bekendmaking van de sterren ook de 
niet-sterrenwinnaars aanwezig waren. 
‘Het contrast tussen mensen die erg en-
thousiast zijn over de gewonnen ster(ren) 
en de teleurstelling van hen die met lege 
handen naar huis gaan, is erg groot. De 
klant in de winkel vraagt er ook naar. En 
het is best moeilijk dat je communiceert 
genomineerd te zijn, maar vervolgens 
moet melden geen ster te hebben ge-
wonnen. Je voelt je dan als ondernemer 
afgaan, ten opzichte van je klanten, maar 
ook ten opzichte van het personeel.’

Paul Brands heeft ‘goede versondernemers om zich heen nodig’. ‘De mensen komen niet alleen naar Goirle voor Van 
Hest’, beseft hij.

Extra omzet door de sterren
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Hij wist de meningen goed samen te vatten en 
daaraan een eindconclusie te verbinden, waarin 
iedereen zich kon vinden.’

Faceboek
De klanten van Keurslager Van Hest zijn in eerste 
instantie via Facebook op de hoogte gebracht van 
de drie sterren. Er was wel champagne, wijn of 
koffie in de dagen direct erna in de winkel. ‘De 
klanten hebben mede gezorgd voor dit succes via 
de klantenenquête.’ Een week later is Paul Brands 
echt met zijn drie sterren naar buiten getreden. 
Een belangrijke reden daarvoor was dat hij geen 
draaiboek klaar had liggen. ‘Dat is de goden ver-
zoeken’, zegt hij.

‘En het brengt veel onrust met zich mee als 
je er direct mee aan de slag gaat. Nu hebben we 
tijd gehad om goed over de acties na te denken.’ 
Keurslager Van Hest - de beste slager van Neder-
land, zo laat hij zijn klanten weten - bood de klan-
ten een aantal mooie aanbiedingen aan: de derde 
gourmet of het derde buitenlands kaasje gratis, 
een varkenshaasje van 350 gram voor €4,95,  
gemarineerde bief-/baklapjes, vier stuks voor 
€5,95, entrecotes met kruidenboter van 450 
gram €7,95, 150 gram filet americain, 100 gram  
gekookte ham en 250 gram grillworst samen voor 
€5,95, gegrilde boerderij kippenpootjes, vier stuks 
voor €5, en een kip-, kalfs- of runderragout met 
vier pasteibakjes voor €5,95.

In eerste instantie kreeg hij moeizaam contact 
met de regionale pers. Die begrepen niet helemaal 
wat Slager met Ster inhoudt. Uiteindelijk komt er 
een mooi artikel in het Brabants Dagblad. Daarop 
heeft Brands veel mooie reacties van klanten  
gekregen.

Versbreed
Slager met Ster loopt dit jaar parallel met Bakker 
met Ster en Groenteman met Ster. De onderne-
mersjury zal dan ook uit een mix van deze onder-
nemers bestaan.

Versbreed spreekt Brands wel aan. ‘Ik heb 
goede versondernemers om mij heen nodig. 
De mensen komen niet alleen naar Goirle voor 
Van Hest’, beseft hij. ‘Laatst was er een klant uit 
Tilburg voor gebak bij Van Nunen en hij kwam 
daarom nog even bij ons. Met een aanbod van 

goede versondernemers bereik je een grotere 
doelgroep’, zegt Brands uit overtuiging.

Dat zit in Goirle aan de Tilburgseweg wel goed. 
Al heeft het niets met vers te maken, tegenover 
zijn winkel staat het beste reisbureau van Neder-
land, zo staat op de pui van dit reisbureau. Tussen 
dit reisbureau in zitten twee bakkers (Bakkerij  
A. Spapens en Banketbakkerij Govert van Nunen). 
Twee deuren naast Van Hest zit ambachtelijke sla-
ger Hein Swols (naast de Aldi) en daartegenover 
zit Echte Bakker Ad van den Broek. Genoeg aan-
bod van vers!

Toch straalt driesterren-Keurslager Van Hest 
er bovenuit, met kaas, vleeswaren, voorverpakte 
groente, wijn, maaltijden, kortom Keurslager Van 
Hest biedt een vers en veel lekker uitziende pro-
ducten. De jury was niet voor niets enthousiast 
over de slagerswinkel: ‘Een prachtige, onderschei-
dende hedendaagse specialiteitenslagerij met een 
breed, onderscheidend en kwalitatief hoogwaar-
dig versassortiment. Vriendelijke, attente en keu-
rig verzorgde medewerk(st)ers met veel verstand 
van zaken zorgen voor een fijne werk- en koop-
sfeer.’

Van Hest laat ook in zijn winkel weten dat hij meedoet 
aan Slager met Ster. Daarvoor is veel waardering onder 
zijn klanten.

Paul Brands en zijn vrouw zijn dolgelukkig: Van Hest is de eerste slagerij met drie sterren.

Paul Brands nam in 1999 de Keurslagerij van Kees van Hest over. Die werkt nog altijd op 
maandag en dinsdag bij hem. Van Hest was in 1998-1999 Slagerij van het Jaar, de tweede 
in die rij. Brands moest dit jaar ook een teleurstelling wegslikken. Hij werd net geen On-
dernemer van het Jaar in Goirle, terwijl hij er wel op had gehoopt. Er lag daarvoor al een 
draaiboek klaar.
Ondernemer van het Jaar werd Kaas en Meer, van Fred in ‘t Ven. ‘Knap wat die gedaan 
heeft’, zegt Brands. die zelf een groot assortiment kaas heeft. Daarmee begon hij toen de 
bestaande kaaswinkel destijds stopte. ‘Ik krijg er extra klanten in mijn winkel. Zelfs vege-
tarische.’ Brood en groente verkoopt hij niet. Dat zijn te volumineuze producten. Wel is er 
een beperkt aanbod voorverpakte groente. Bij brood speelt ook mee dat er vier bakkers 
in Goirle zitten. ‘Dan ga je het die ondernemers moeilijk maken.’
Innovatie vindt Brands belangrijk. De zondagopenstelling wordt in Goirle vrijgegeven. 
‘Dan ga ik zeven dagen open. Op zondag besteden consumenten anders’, zegt hij.

Net geen Ondernemer van het Jaar in Goirle


