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Leuk om het voorwoord te mogen schrijven voor de 4e editie van het Butchers Magazine! Deze editie
staat in het teken van het creëren van onze producten. Hoe komen we tot het product dat in de
winkels ligt van onze klanten? Wat komt hier allemaal bij kijken? Wie houdt zich hiermee bezig? En wie
heeft welke rol in dit proces? Daar komen jullie allemaal achter na lezen van dit prachtige magazine.
Innovatie is een (mode) woord wat we vaak om ons heen horen, overal zie je dit benoemd worden.
In de kranten, op TV, in digitale mediakanalen, in gesprekken, etc. Volgens de Dikke Van Dale betekent
innovatie ‘het invoeren van een nieuwigheid’. Maar wat betekent innovatie nu voor Group of Butchers?
Wij proberen innovatie wat breder op te pakken en te combineren met andere zaken om succesvol te
zijn én te blijven. Vaak zijn de beste innovaties de dingen waar iedereen van zegt “waarom was dit er
nog niet?”. Wij starten altijd met het ontwikkelen en leveren van topkwaliteit, dat is wat ons uniek
maakt. We hebben niet voor niets als slogan “Let’s make something special”. Hierbij proberen we alle
facetten van topkwaliteit mee te nemen. Dit begint met topkwaliteit van onze producten, het
selecteren van de beste leveranciers, het vastleggen van de beste snits en het uitvoeren van
controles voor, tijdens en na ons productieproces. Ook het op onze eigen unieke wijze presenteren
aan de klant en het ontzorgen van onze klanten in het hele proces om uiteindelijk een product in de
winkel te hebben liggen waar we met z’n allen trots op zijn en wat gewaardeerd wordt door de
consument. Het mooiste compliment dat we kunnen krijgen van de consument is dat hij/zij het elke
week opnieuw koopt omdat het zo lekker is! Daarnaast kijken we naar mogelijkheden voor verdere
groei bij onze klanten, dat kan een product zijn wat we nog niet invullen bij de klant of een nieuw
product wat we moeten ontwikkelen.
Voor komend jaar zullen we naast producten ook kijken naar verpakkingen, ook hier moet innovatie
toegevoegde waarde brengen, enerzijds qua vernieuwing (materiaal), anderzijds qua reductie van
verpakkingsmateriaal (belangrijk voor elke klant om hun MVO doelstellingen te realiseren).
Om continu voorop te kunnen blijven lopen kijken we met alle afdelingen elke dag kritisch naar
wat beter kan of beter moet. Het liefst willen we voor de muziek uitlopen zoals dat zo mooi heet.
Met 100% focus en vol energie gaan we iedere dag samen voor de beste kwaliteit. Dit maakt ons een
uniek bedrijf. Dit is ook wat andere bedrijven zien als ze eenmaal in gesprek zijn met ons of ze tot de
Group of Butchers familie willen toetreden. Een mooi voorbeeld hiervan is het verhaal van Ben en Paul
in dit magazine.
Verder krijgen we een kijkje in de keuken van Productontwikkeling / Productmanagement en het hele
team dat hier elke dag met passie mee bezig is. We leren onze Butchers Karlijn en Evert Jan wat beter
kennen en tevens geven we wat achtergrond van trends & ontwikkelingen in de wereld om ons heen.
Kortom weer een lekkere editie van het Butchers Magazine.
Iedereen alvast fijne feestdagen en veel leesplezier!
Joost van Berkel
Commercieel Directeur bij Group of Butchers (met trots)
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historie
Plan om vleeswarenbedrijven over
te nemen en te bouwen aan
marktleiderschap in kwalitatief
hoogwaardige verse vleeswaren.

Dutch Grill Specialties
Opgericht door Nick
Visser en Wilbert
Wolfs.
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the filet company
Gespecialiseerd in dagverse Filet Americain.

2013
Overname bedrijf
voskuilen in Soest
en schepers in
Alken (B)

Onder paraplu DGS Group
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Overname de de roller
in Barneveld
Overname schouten
in Tegelen/
Lottum

Overname canter
in Amsterdam en brackenier
in Oosterzele (B)

2014

2015

2016

Naamswijziging DGS Group
naar group of butchers

2018
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Overname koetsier
vleeswaren in
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de hand van de meester

ambachtelijke
producten
van limburgse
bodem
Met de slogan ‘Lekker uit Limburg’ en hun ambachtelijke producten als droge worst en
pastei timmert Vers Logistiek Limburg lekker aan de weg. Sinds eind 2018 maakt dit
bedrijf met vestigingen in Nuth en Born deel uit van Group of Butchers. Wie zijn toch die
Limburgers? Plantmanagers Paul Francken en Ben Keulen over hun samenwerking,
het verwaarden van het varken van kop tot staart en slicing in eigen huis.
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lekker uit limburg
Een glooiend heuvellandschap, de Maas en Limburgse kleigrond.
Deze elementen blijken een vruchtbare omgeving te zijn voor de
jonge loten aan de stam van Group of Butchers: de Limburgse vleesproducenten Snijders in Born en Keulen in Nuth. Aan het woord is Paul
Francken, plantmanager van Snijders Vleeswaren in Born. Sinds 2007
werkt hij nauw samen met Ben Keulen van Keulen Vleeswaren in Nuth.
Tot die tijd waren hun beide vaders min of meer elkaars concurrenten.
Ze verkochten allebei hun waar bij dezelfde afnemers in de retail. Hun
vrachtwagens reden soms gewoon achter elkaar aan. Op een gegeven
moment zei een grote klant: ‘Waarom steken jullie de koppen niet bij
elkaar en gaan jullie samenwerken?’
Zo werden de eerste stappen gezet van concurrent naar collega; en
kwam het samenwerkingsverband Vers Logistiek Limburg tot stand.
‘We hebben allebei onze eigen specialiteit. Bij ons zijn dat de droge
worsten en voor Keulen is dat een breed assortiment van ambachtelijke
Limburgse producten. We vullen elkaar aan. Dankzij de samenwerking
konden we allebei verder groeien.’ Naast een gezamenlijk transport- en
logistieksysteem, kwam al snel een professionele slice-lijn in Nuth tot
stand.
WAAROM ZIJN JULLIE IN EIGEN HUIS HET VLEES GAAN SLICEN EN
VERPAKKEN?
‘We merkten dat onze omzet terugliep en we zijn toen als familie bij
elkaar gaan zitten om te kijken waar we in de keten met onze kennis
en specialisme nog meer waarde en kwaliteit konden toevoegen. We
zijn ons toen gaan verdiepen in het sliceproces en kwamen erachter dat
we juist in die stap nog veel kwaliteit en liefde voor het product konden
toevoegen’, vertelt Ben Keulen. Daarom besloten beide Limburgse
bedrijven het heft in eigen hand te nemen.
Die beslissing bleek een schot in de roos. ‘We zijn nog beter onze
vleeswaren gaan snijden en verpakken. Door ons hierin te verdiepen,
hebben we het cutterproces aangepast zodat de producten mooi op
kleur blijven.’ Hoe het eindproduct eruit ziet in de verpakking die bij de
retailers ligt, is belangrijk: dat moet lekker ogen. ‘We zijn bovendien
efficiënter gaan slicen en hebben de snijmaten aangepast zodat er
minder slice-afval over blijft’, voegt Paul Francken eraan toe.

‘Minder snijverlies dankzij onze eigen slicer.’
Daarnaast wordt er geen gebruik gemaakt van de techniek om
producten aan te vriezen voor het verpakken. “Gegrilde producten
snijden we meteen als ze afgekoeld zijn nadat ze uit de grill komen. Zo
behoud je de grillsmaak.” De droge worsten gaan vanuit de droogkamer
naar de snijlijn. “Wij zijn trouwens de enige die de Berliner snijden met
een witvel”, vermeldt Ben Keulen met een trotse blik in zijn ogen.
10
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Paul Francken (links) en Ben Keulen (rechts) voor het
pand van Keulen Vleeswaren in Nuth.

NAAST DIE SLICE-LIJN HEBBEN JULLIE DE KETEN IN EIGEN BEHEER?
‘Op de boerderij van boer Ruud van Dijck in het nabijgelegen Oirlo,
worden de varkens gehouden waarvan het vlees komt dat we
verwerken’, vervolgt Ben het gesprek. Het is een vruchtbare samenwerking voor alle partijen. ‘Veel boeren weten niet waar hun vlees naar toe
gaat. We hebben daarom verschillende boeren die vlees aan ons leveren
uitgenodigd voor een barbecue en ze vonden het prachtig om het terug
te proeven. Sommigen zeiden zelfs: volgens mij is dit een hamlap van
mijn varken.’
Op zijn beurt weet de slager zo precies waar het dier leeft en welke
voeding het krijgt: hoogwaardige restproducten. Zoals frites van een
grote fastfoodketen, bierbostel van een Limburgse brouwerij, mosterdzaad en maar 10 procent soja. Het vlees is nagenoeg antibioticavrij.
HOE DUURZAAM IS HET?
‘We gebruiken bij zowel Keulen als Snijders alle delen van het varken.
Het wordt zo in zijn geheel verwaard. Daarnaast is de vervoertijd van de
varkens minder dan een half uur.’
HOE IS DE DOORLOOPTIJD?
‘Het vlees komt elke dag vers bij ons binnen. Het wordt meteen
verwerkt en ligt de volgende dag bij de retailers. Met uitzondering van
onze droge worsten die hebben een droogtijd van twee tot vier weken’,
licht Paul toe.

Wie met de twee Limburgers spreekt, weet meteen dat ze vlees in hun
dna hebben. Ze stammen allebei uit families waar het ambacht van
worst maken en het bereiden van traditionele Limburgse slagersproducten hoog in het vaandel staat.
‘Mijn box stond in de uitbeenhal van de slagerij van mijn vader in
Hulsberg. Ik kreeg een bot om mee te spelen’, vertelt Ben met een
brede glimlach op zijn gezicht. Na de slagersvakopleiding en studies
voedingsmiddelentechnologie en commerciële economie, trad hij min of
meer in de voetsporen van zijn vader Jack die nog steeds een slagerij
in Hulsberg runt. Ben’s opa legde daarvoor de basis als zelfslachter
en worstmaker. Toen supermarkten aan Jack het recept van regionale
specialiteiten als pastei en hoofdkaas vroegen, ging in Nuth een grotere
productieruimte van start onder leiding van zoon Ben. Inmiddels staat
dit bedrijf los van de Hulsbergse slagerij die zijn vader nog steeds
bestiert.

‘Mijn box stond in de uitbeenhal van
de slagerij van mijn vader.’
Paul Francken volgde eveneens de slagersvakschool en stamt uit twee
families waar vlees de rode draad vormt. ‘Mijn grootvader van moeders
kant had een slachterij. Als kind ging ik daar ’s middags naar toe om
mijn boterhammen op te eten.’ De opa van zijn vader had een winkel
in koloniale waren en vader Peter werkte als verkoper bij Snijders
Vleeswaren. Toen de drie broers Snijders geen opvolgers hadden voor
hun bedrijf, kwam deze worstmakerij die bekend was vanwege haar
droge worsten, in 1994 bij de familie Francken terecht.

Inmiddels is er weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het verhaal
van beide vakgenoten. Vanaf 7 december 2018 zijn ze toegetreden tot
Group of Butchers.
WAT BETEKENT HET SAMENGAAN MET GROUP OF BUTCHERS?
‘Het is voor alle partijen van toegevoegde waarde. Bij Group of Butchers
hadden ze nog geen droge worst en traditionele Limburgse vleesspecialiteiten in het assortiment. Voor ons biedt de toetreding kansen
om nog verder door te groeien en onze producten breder aan te kunnen
bieden. Daarnaast kunnen we gebruik maken van de ondersteunende
diensten en kennis die Group of Butchers heeft zoals de marketing.’
OVER DIE LIMBURGSE PRODUCTEN GESPROKEN. WELKE ZIJN DAT?
‘Hoofdkaas oftewel zure zult, (dubbel) gebakken pastei, zure kalfspastei, Limburgse cervelaat, zuurvlees, goulash, koude schotels,
verschillende soepen en verschillende soorten droge worst.
We genieten vooral bekendheid in de regio met ons motto ‘Lekker uit
Limburg’.’
WAT MAAKT DEZE SLAGERSPRODUCTEN ZO LIMBURGS?
‘De grondstoffen die we ervoor gebruiken’, antwoordt Ben Keulen heel
resoluut. Hij neemt ons mee terug in de tijd. Van oudsher werden in
Limburg veel varkens gehouden. De boeren slachtten ze in november
en verwerkten ze van kop tot staart. Alles werd gekookt en gedroogd.
Varkensvlees eten was voor het overwegend katholieke zuiden usance.
Door de natuurlijke omstandigheden waren er weinig koeien: de
Limburgse kleigronden waren ongeschikt als weilanden. Het drogen
van vlees was lastig door het heuvellandschap en de snel wisselende
weersomstandigheden. Door de ligging, ingeklemd tussen België en
Duitsland en de Maas als natuurlijke grens, is een Duitse invloed in
de vleesverwerking terug te zien. Zo kwamen fijne boterhamworst en
pastei in Limburg terecht. ‘Aan de Belgische kant zie je meer Franse
invloeden als aspics en terrines.’

Koempelpastei en zuurvlees
De Limburgse mijnen hebben hun sporen nagelaten
op de Limburgse eetcultuur. Zo namen de mijnwerkers droge worsten mee naar hun werk onder
de grond vanwege de goede houdbaarheid. Van
paarden die na hun werkzame leven in de mijn naar
de slacht gingen, werd vroeger zuurvlees gemaakt
dat in azijn werd gezet en met Limburgse appelstroop op smaak werd gebracht. Een ander product
is koempelpastei. Deze dubbelgebakken pastei was
met name in Kerkrade populair onder de mijnwerkers oftewel koempels en is nog steeds een
topper in het assortiment van Keulen Vleeswaren.
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bregtje van aalten trekt de innovatiekar

let’s
make
something
special

‘BIJ GROUP OF BUTCHERS
ZITTEN WE NOOIT STIL. DE
INNOVATIEKALENDER VOOR 2020
STAAT KLAAR. WE WETEN WAT
DE BARBECUETRENDS VOOR DE
VOLGENDE ZOMER ZIJN. EN WE
HEBBEN EEN SPIKSPLINTERNIEUW
EXPERIENCE CENTER GEOPEND.
HIER ONTWIKKELEN WE NIEUWE
CONCEPTEN WAARMEE WE
ONZE KLANTEN VERRASSEN EN
INSPIREREN.’ AAN HET WOORD IS
BREGTJE VAN AALTEN, DIRECTEUR
PRODUCTONTWIKKELING EN
INNOVATIE BIJ GROUP OF BUTCHERS.
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bregtje van aalten aan het woord

Top, top, topkwaliteit blijven bieden’
‘De vleesbranche is heel dynamisch. Mensen leven steeds bewuster.
Als ze voor vlees kiezen, moet dat van de allerbeste kwaliteit zijn.
Daarnaast zijn voedselveiligheid en een transparante keten hot items.
Ik vind het een mooie uitdaging om hierover mee te denken: hoe kunnen
we met nieuwe, pure en ambachtelijke producten en processen ons
steentje bijdragen?’
‘Dat doe ik samen met mijn team van onder meer productmanagers,
productontwikkelaars, een procestechnoloog en een R&D projectmanager. Sinds de zomer van 2019 hebben we een nieuw, hypermodern
pand in Tilburg betrokken waar we ons motto ‘Let’s make something
special’ nog meer in de praktijk kunnen brengen. In ons Experience
center werken we innovatiegedreven. We denken vooruit want we
willen voorlopers zijn.’
‘Zo hebben we een uitgewerkt innovatieplan voor 2020 met als doel
om top-, top-, topkwaliteit te leveren. Daarbij acteren we op drie
verschillende niveaus. Allereerst streven we ernaar Butchers topkwaliteit te bieden. We onderzoeken telkens hoe we de top 20 binnen
onze focusproductgroepen zoals rookworsten, filet americain en ham
kunnen blijven verbeteren. Onze producten moeten altijd lekker zijn,
van goede kwaliteit en significant de hoogste score halen. Daarnaast
bekijken we waar kansen liggen op de markt. Verder ontwikkelen we
nieuwe producten en concepten.’
‘Aan mij de taak om dit te vertalen naar projecten en alles bij elkaar te
brengen. Daarbij komen vragen aan bod als: wat maakt een product
uniek, welke grondstoffen heb je nodig, welke behoeften leven er in de
markt, welke warenwettelijke eisen zijn er en hoe kan het proces beter
en met meer rendement?’
‘Met 25 jaar ervaring in de foodbranche heb ik veel gelezen, onderzoek
gedaan en volg ik foodtrendwatchers en -sites. Het is van belang om
trends te volgen in de veranderde tijdsgeest. Daarnaast kun je leren
door te kijken naar innovaties in andere categorieën die mislukken óf
juist succesvol zijn. Verder heb ik mijn eigen inspiratietours als ik op
vakantie ben of boodschappen doe. Ik kijk altijd met een vakmatig oog
en registreer alles. We hebben intern een ‘Butchers Bulletin’ waarin we
foto’s en inspiratie uitwisselen. Zo blijft iedereen op de hoogte.’

‘Het is belangrijk om verschillende
trends te volgen’
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‘Foodtrends voeden ons. Inmiddels heb ik ze in kaart gebracht en
vertaald naar innovatieplatforms waar we ons op focussen. Een zo’n
trend is food to go. Wij denken mee over retailconcepten gebaseerd op
de foodtrends. Zo hebben we een vleeswarenconcept ontwikkeld in een
ambachtelijke verpakking met verse, goed gesneden vleeswaren met
een korte tht.’

‘Nieuwe productconcepten
ontwikkelen is een
indrukwekkend proces’
‘Als het om barbecueën gaat, weten we wat volgende zomer de trends
zijn. We laten ons inspireren door leveranciers van bijvoorbeeld kruiden
en chefs en vragen ze om hun kennis met ons te delen. Co-creation dus.
Dit hebben we uitgewerkt in meerdere BBQ-concepten.’
‘Nu het Experience center klaar is, gaan we klanten en consumenten
uitnodigen en ontvangen in Tilburg voor workshops en proefsessies. In
het verleden heb ik bij een voedingsmiddelenproducent voor soepen en
sauzen gewerkt. We betrokken consumenten bij het ontwikkelproces
en lieten ze koken met nieuwe soepconcepten. Dat was heel praktisch.
Productontwikkelaars en afnemers in de retail kunnen daarvan leren.
We bieden bovendien inspiratie in ons nieuwe centrum. Daarnaast
geven we een kijkje in onze keuken. We willen graag laten zien dat er
heel wat komt kijken bij het ontwikkelen van nieuwe productconcepten.
Het is een indrukwekkend proces.’

foto r&D team
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PRODUCTMANAGER

PRODUCTONTWIKKELAAR

sjef
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steffi
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PRODUCTONTWIKKELAAR

DENISE
PRODUCTMANAGER

TJERK
PRODUCTONTWIKKELAAR

RENCIA
R&D PROJECTMANAGER
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meAt the butchers

Productontwikkelaar:
een vak apart
Voordat een nieuwe worst of vleeswaren in het koelmeubel van de
supermarkt belanden, gaat er heel wat aan vooraf. In het Experience
center in Tilburg ‘broeden’ onze productontwikkelaars dagelijks op
nieuwe productideeën in hun proefkeuken.

20
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Productontwikkelaars Sjef en Hans in het
nieuwe Experience center
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onze willem

“meester worstmaker
van het jaar!”
‘Sinds begin 2019 draag ik de titel ‘Meester Worstmaker van het jaar’.
Deze eretitel heb ik gekregen omdat ik de hoogste scores heb behaald
bij het examen: een 8,6 voor vaktechniek & technologie en daarnaast
een 9,7 voor ambachtelijke bereiding. Ik loop niet zo graag naast mijn
schoenen, maar ik ben trots op dit resultaat. Het is een mooie
erkenning voor mijn vak. Ook heb ik de opleiding vleestechnologie aan
HAS Hogeschool gevolgd en met succes afgerond.
Van huis uit ben ik slager en worstmaker. Toen de mogelijkheid zich
voor deed om deel te nemen aan het examen voor Meester Worstmaker,
heb ik deze met beide handen aangegrepen. Ik heb een drive om te
winnen en wil altijd de beste zijn. Dat geldt ook voor mijn werk als
productontwikkelaar bij Group of Butchers. Daarbij ben ik verantwoordelijk voor productgroepen als gegrilde vleeswaren, rookworsten,
hammen, ossenworst, gegrild en rauw rookvlees.
Voor het examen moest ik mijn kennis laten zien ten aanzien gekookte
en enkelvoudige producten maar ook roken, fermenteren, zouten, rijpen
en koken. Allemaal processen waarmee ik hier dagelijks in de weer ben.
Daarnaast kreeg ik de examenopdracht om 40 specerijen te herkennen
op geur, kleur en smaak. Daar heb ik nu nog steeds profijt van: als ik
een bepaalde specerij ruik of proef, herken ik deze gelijk.

‘Ik moest 40 specerijen herkennen op
geur, kleur en smaak; waar ik dagelijks
nog profijt van heb’
Vanuit mijn vakmatige achtergrond, kijk ik naar vlees en de bereidingsprocessen. Daarbij spar ik veel met de rest van het innovatieteam.
Doordat we nu dichterbij elkaar en onder één dak zitten, werkt dat
efficiënter. In onze nieuwe proefkeuken wordt onze creativiteit nog
meer geprikkeld. Het is er relaxed werken: we hebben meer ruimte en
daglicht en zijn van alle technische gemakken voorzien. Van (gas)
barbecue tot kippengrill en van warmhoudkasten tot smoker: we
hebben alles bij de hand.’
22
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Smaakmaker
Tjerk
Mennen
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‘Group of Butchers ontwikkelt zich snel. Er gebeurt hier heel veel.
Als productontwikkelaar wil je altijd voorop lopen. We zijn daarom
volop met trends bezig. Dat doen we door beurzen te bezoeken,
seminars te volgen en magazines te lezen. Daarnaast blijven we
onszelf ontwikkelen. Zo volg ik een opleiding tot vleestechnoloog.
Zo krijg ik verdere verdieping van mijn kennis.
Ik heb een culinaire achtergrond. Tijdens de Europese kampioenschappen voor jonge koks in 1995 werd ik ‘verliefd’ op het ambacht van kok.
Nadat ik mijn koksopleiding heb doorlopen, was ik jarenlang productontwikkelaar bij saus- en snackmakers. Daarbij ging het vooral om het
toevoegen van smaak. De pay off ‘Let’s make something special’ van
Group of Butchers en mijn culinaire achtergrond om met passie iets
speciaals te ontwikkelen sluiten daar dan ook volledig bij aan.
Mijn collega Willem op de afdeling productontwikkeling kijkt meer met
zijn slagersoog naar vlees en de technische delen die er zijn. Ik pak de
volgende stap op. Bijvoorbeeld bij een rosbief kijk ik welke bereiding
en welke kruiden we eraan mee kunnen geven.
Van niets iets lekkers maken, dat vind ik het mooie aan het koksvak.
Het is hier in mijn werk als productontwikkelaar dagelijkse kost. Ik
heb productgroepen als filet americain, grill- en barbecueworst onder
mijn hoede. Daar kan ik mijn creativiteit op los laten. Zo hebben we
laatst innovatieve smeersels – naast onze filet americain- ontwikkeld.
Hoe dat in zijn werk gaat? Als er een aanvraag komt voor een nieuw
product, is ons hele team van het Experience centre in Tilburg erbij
betrokken. Naast onze inbreng als ontwikkelaars, kijkt bijvoorbeeld
een procestechnoloog mee. Hij geeft ons advies over de processen.

‘Van niets iets lekkers maken’
We passen telkens onze producten en bereidingen aan na feedback
van het team. In onze nieuwe inspiratieruimte kunnen we nu
inspiratie- en proefsessies houden met elkaar en met klanten.’
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Productmanagers Ton Verhoeven (26) en Denise van
Genugten (26) zijn de ‘spinnen in het web’ als het gaat om
innovatie bij Group of Butchers. Ze hebben de taak om nieuwe
productconcepten van A tot Z in de winkels te realiseren.
Vernieuwing in het assortiment brengen,
is daarbij hun dagelijkse drijfveer.
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meAt
the
product
managers

Jong team gaat voor innovatie in het schap
BIJ EEN DYNAMISCH BEDRIJF ALS GROUP OF BUTCHERS, PAST EEN JONG EN ONDERNEMEND TEAM VAN PRODUCTMANAGERS.
IN HET GLOEDNIEUWE INNOVATIECENTRUM IN TILBURG AAN DE KAPITEIN GRANTSTRAAT NUMMER 1 HEBBEN TON EN DENISE HUN
KANTOOR OP DE BEGANE GROND: OP LOOPAFSTAND VAN DE ONTVANGST- EN DEMONSTRATIERUIMTE EN DE PROEFKEUKEN VAN DE
PRODUCTONTWIKKELAARS.
HOE BEVALT DE NIEUWE WERKOMGEVING?
‘Heel goed. We hebben veel meer direct contact
met elkaar. We zitten fysiek dichter bij het ‘vuur’:
we kunnen zo binnenstappen bij onze productontwikkelaars om even iets te proeven of te overleggen. Voorheen moesten we eerst door de
productie lopen. Dit werkt voor iedereen efficiënter’.
Naast het nieuwe onderkomen, hebben de
productmanagers en - ontwikkelaars sinds begin
dit jaar dezelfde leidinggevende: Bregtje van Aalten
(directeur productontwikkeling en innovatie).
Zo zijn ze nog meer met elkaar verbonden en
hebben meer slagkracht.
WAT ZIJN JULLIE WERKZAAMHEDEN?
‘Als productmanagers zijn we ‘de spin het web’.
In het Experience center in Tilburg vormen we de
schakel tussen de productontwikkelaars en de
salescollega’s. We zorgen ervoor dat een productconcept dat we hier ontwikkelen van A tot Z in de
winkel terechtkomt en het gehele concept klopt.
We regelen van alles: van specificaties tot
verpakking. Daarbij moeten we er steeds voor
zorgen dat we alle neuzen dezelfde kant op krijgen.
Verder zijn we een soort van ‘gatekeeper’ en kijken
we of alles op schema loopt als we een productconcept introduceren.’ Elke dag zijn we druk bezig
met innovatie & renovatie.

Momenteel lopen er diverse innovatieprojecten bij
Group of Butchers; van filet americain tot spareribs
en van ham tot BBQ worst. Dus dat is best een
uitdaging. Zo hebben we dit jaar unieke hamen spekconcepten ontwikkeld op basis van 3
bereidingswijzen; BBQ, Roasted en Smoked.
Onze missie is om vernieuwing te brengen in
het assortiment van onze afnemers.’

‘Elk ambachtelijk product
dat wij produceren is uniek.
Vlees is en blijft een
natuurproduct.’
HOE KRIJGEN JULLIE DAT VOOR ELKAAR?
‘Tijdens het innovatieproces kunnen we aan
verschillende ‘touwtjes’ trekken. We vragen wat
de klant wil, kijken wat de trends zijn en brengen
die vraag uit de markt bij productontwikkeling.
We hebben alle kennis en kunde nodig van verschillende afdelingen om samen iets succesvols neer te
zetten. Bij vlees hebben we met een natuurproduct
te maken. Geen enkel dier is hetzelfde. Zelfs de

seizoenswisselingen hebben invloed op ons eindproduct. We verkopen hier geen vierkante blokken
vlees maar een ambachtelijk en authentiek product
met een verhaal. Ontwikkeling is dan ook topsport.’
JULLIE ZIJN NOG JONG. HOE KOM JE AAN AL DIE
KENNIS?
‘Als we een vraag hebben of iets technisch beter
kan of mogelijk is, kloppen we aan bij Koen Smits,
onze senior product- & procestechnoloog. Hij is
onze vraagbaak en weet alle ins en outs rondom
product- en productiemogelijkheden in het
productie- of ontwikkelproces. We leren elke
dag veel bij, ook van onze collega’s.’
WAT HEBBEN JULLIE NODIG OM DE ‘INNOVATIEKEUKEN’ VAN GROUP OF BUTCHERS IN BEWEGING
TE HOUDEN?
‘Om dit werk te doen, moet je vakkennis in huis
hebben. Onze R&D afdeling heeft superieure kennis
betreft onze bereidingstechnieken: roken, grillen,
koken, bakken en braden van vlees, maar ook in het
mengen, kruiden, zouten, drogen en rijpen. Samen
met deze kennis en het opvolgen van de trends
komen innovatieve, nieuwe producten en concepten
tot stand.’
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Wie met Denise en Ton praat, merkt dat ze vol zijn
van passie en kennis van zaken hebben. Dat maakt
ons nieuwsgierig naar hun achtergrond.
WAAR LIGGEN JULLIE ROOTS?
Denise: ‘Ik ben opgegroeid op de dierhouderij van
mijn ouders. Daarnaast heb ik ervaring opgedaan
in de slagerij door mijn bijbaan naast mijn studie.
Zo ben ik via mijn bijbaan het vlees ingerold. Mijn
afstudeeronderzoek heb ik dan ook bij Group of
Butchers gedaan. Ruim tweeënhalf jaar geleden
ben ik hier als productmanager begonnen.

Door mijn achtergrond weet ik hoe het bij een
veehouder eraan toe gaat. Door mijn studie kijk
ik vanuit consumentengedrag naar onze doelgroep.
Een goed voorbeeld hoe deze 2 werelden samen
smelten is het Beter Leven Keurmerk wat alle
varkensproducten van Group of Butchers
ontvangen. We hebben zelfs een bio boer.
In de vleesindustrie is ketendenken onmisbaar.
Binnen de keten is vierkantsverwaarding weer
erg belangrijk: we kijken hoe we het hele beest
kunnen verwaarden.’

‘Bij Group of Butchers lopen we voorop: we hebben een
bioboer en is vierkantsverwaarding belangrijk’
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Ton: ‘Denise en ik zijn op hetzelfde moment gestart
met afstuderen bij Group of Butchers, wel vanuit
een andere invalshoek, want ik heb commerciële
economie gestudeerd. Mijn eerste kennismaking
met de vleessector is bij Vion geweest, waar ik circa
5 jaar een bijbaan heb gehad. Na mijn afstuderen,
ben ik in de functie commercieel medewerker
binnendienst gestapt, waar ik onze klanten en
partners goed heb leren kennen. Na mijn binnendienstfunctie, heb ik de overstap gemaakt naar
de buitendienst, waar ik op de winkelvloer veel
praktische kennis en ervaring heb mogen opdoen.
Sinds begin dit jaar ben ik productmanager samen
met Denise. We hebben veel overeenkomsten en
vullen elkaar goed aan.’

Naast innoveren is het natuurlijk erg belangrijk dat de
producten op het gebied van kwaliteit tot in de puntjes
kloppen. Ook al onze productielocaties werken volgens de
strengste normen en eisen. Dit is allemaal te danken aan
onze collega’s van de afdeling kwaliteit en specificaties.
Op iedere locatie is een vaste KAM manager actief die zich
uitsluitend bezig houdt met kwaliteit, arbo en milieuzaken. Maak kennis met Karlijn van de afdeling
Specificaties en Wetgeving in Tilburg.

meat our butcher karlijn

In 2016 ben ik bij Group of Butchers begonnen als kwaliteitsmedewerker. Twee
jaar later kreeg ik de kans om als medewerker specificatiebeheer en wetgeving
te gaan werken. Sinds kort heb ik een nieuwe uitdaging als teamleider van deze
afdeling.
Group of Butchers heeft veel jonge medewerkers, groeit snel en daardoor zijn er
veel doorgroeimogelijkheden. Regelmatig heb je gesprekken over de voortgang
en je loopbaan met je leidinggevende. Wanneer je door wilt groeien of geen
uitdaging meer ziet in je huidige functie, worden de mogelijkheden besproken
en is er de mogelijkheid een coachingstraject in te gaan.
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Something special

group of butchers

experience
center
tilburg
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Vakmanschap

Innovatie

Kennis delen
Passie
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en ontwikkelingen

Sneak preview

trends
let’s make something special

Bij Group of Butchers zijn we dagelijks bezig met innovaties en ontwikkelen we ons continue op het gebied van trends en innovaties in food.
Daarbij hebben we veel aandacht voor het gedrag van de consument, we vertalen deze naar relevante inzichten. Met deze kennis inspireren we
onze partners op het gebied van product- en smaakontwikkeling; bij voorkeur in co-creatie.
Om te weten te komen op welke manier consumenten omgaan met foodproducten, gebruiken we de cijfers en inzichten van verschillende
onderzoekbureaus. Waar consumenteninzichten ons helpen om producten te laten aansluiten bij de behoeften van de consument, geven foodtrends ons inspiratie voor nieuwe concepten. Daarvoor volgen we foodplatforms op de voet en doen we inspiratie op bij events, beurzen en trips in
buitenland.
Hieronder een kleine sneak preview van trends. Tijdens een presentatie of co-creatie sessie grijpen we trends en inzichten aan om gezamenlijk
nieuwe productkansen te ontdekken en te komen tot verrassende innovaties.

trend 1: Etnics in food
De wereldpopulatie groeit naar 9.8 miljard mensen in 2050. De strijd tegen voedselverspilling zit in versnelling. En de hunkering vanuit de
consument naar transparantie groeit; wat is nou de herkomst en de samenstelling van een product? De consument zoekt naar authenticiteit,
waardetoevoeging en duurzaamheid. Men is gedreven om de aarde te bewaren voor volgende generaties. Voedselveiligheid, dierenwelzijn en
vierkantsverwaarding zijn belangrijke thema’s die we meenemen in het opzetten van duurzame concepten.

100% betrouwbaar
anti verspilling
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voedselveiligheid
coöperaties

kleinschalig

regionaal

proofit to me
regulering

alternatieve proteine
nano food

trend 2: plastic dilemma
Steeds meer mensen beginnen zich te ergeren aan de grote hoeveelheden plastic die wij iedere dag tot ons nemen en weggooien. En tegelijkertijd met
de weerstand tegen plastic zijn we juist wel verknocht aan het gemak van verse, kant-en-klare en to-go producten die bijna altijd een plastic oplossing
vereist. Tevens zorgt plastic juist voor minder food waste, wat een ander soort milieubelasting met zich meebrengt. Samen met verpakkingsfabrikanten
denken wij na over verschillende oplossingen op het gebied van het nieuwe verpakken en het reduceren van onnodig verpakkingsmateriaal.

bio afbreekbaar plastics

betere recycling

eetbare plastics

minder verpakkingsmateriaal

plantaardig plastic

zeewier-krab kombucha

trend 3: demanding
De consument eist steeds meer en gewone goede kwaliteit is niet zomaar goed genoeg. Doordat we tegenwoordig toegang hebben tot de hele wereld
heeft de consument hoge verwachtingen met betrekking tot variatie en verrassing. Men wil genieten en verrast worden met bijzondere smaken en
multi-sensorische ervaringen. Een van onze innovatiethema’s is het inspelen op de kleine verwenmomenten met de echte authentieke smaak.

investeren in smaak
beleving

mondgevoel
specialistisch

aardse kleuren en smaken
ambachtelijk

uitgesproken

kwaliteitslabel

nieuwe technieken
het échte verhaal
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Een goed gevulde borrelplank, daar mag
een droge worst zeker niet ontbreken!
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foto
rookworst

foto
grillworst

Tortizza met rosbief, zongedroogde
tomaat, rucola en pijnboompitten

Gevulde puntpaprika met
bonenschotel en gehaktballetjes

Fris stokbroodje met roasted
bacon, brie en appel

Tosti met rookworst, kaas,
mosterd en bosui
butchers magazine najaar 2019
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Tortizza met rosbief, zongedroogde
tomaat, rucola en pijnboompitten

Gevulde puntpaprika met
bonenschotel en gehaktballetjes

2 personen
Diner of lunch
20 min.

2 personen
Diner
20 min.

Ingrediënten:

Ingrediënten:

-

4 tortilla wraps
Roomkaas
120 gram rosbief
Handje rucola
Pijnboompitten
Zongedroogde tomaat

-

2 zoete paprika’s
Gegaarde gehaktballetjes
Feta
Mais
Zak Bonen mix
2 eetlepels geraspte kaas
Ca. 6 olijven

Bereidingswijze:
1. Verwarm de oven op 200 graden.
2. Leg de wraps op een bakplaat bekleed
met bakpapier. Verdeel over iedere wrap
een eetlepel roomkaas. Smeer het goed uit.
3. Bak de rottizza’s in 6 – 8 minuten goudbruin in de oven.
4.Verdeel de rucola, zongedroogde tomaat, rosbief en pijnboompitten over de
tortizza’s.
5. Serveer de pizza’s meteen.
eet smakelijk

Bereidingswijze:
1. Verwarm de oven op 200 graden.
2. Halveer de puntpaprika en leg deze
in een ovenschaal of op een bakplaat.
3. Snijd de olijven in partjes en meng samen met de bonenschotel en mais.
4. Vul de puntpaprika met de bonenschotel.
5. Verdeel de geraspte kaas, feta en de gehaktballetjes over de paprika en bak
deze in 10 minuten in de oven gaar.
eet smakelijk

Fris stokbroodje met roasted
bacon, brie en appel

Tosti met rookworst, kaas,
mosterd en bosui

2 personen
Lunch of borrel
5 min.

2 personen
Brunch of lunch
10 min.

Ingrediënten:

Ingrediënten:

-

1 stokbrood
120 gram roasted bacon
Roomkaas
Brie
1 appel

- 4 sneden brood naar keuze
- 1/2 rookworst (20 minuten
geweld en in plakjes gesneden)
- 1 eetlepel smeerboter
- 4 plakken belegen kaas
- 2 el mosterd
- 1 bosui

Bereidingswijze:
1. Snijd het stokbrood in stukken.
2. Verwijder het klokhuis van de appel en snijd in dunne partjes.
3. Snijd dunne plakjes van de brie en halveer tot het gewenste formaat.
4. Besmeer het stokbrood met roomkaas.
5. Leg hier een plakje roasted bacon op (beetje gevouwen) en wat brie en appel.
eet smakelijk

Bereidingswijze:
1. Besmeer de sneetjes brood met mosterd.
2. Beleg de boterhammen met kaas, plakjes rookworst, bosui ringetjes
en ten slotte nog een plakje kaas.
3. Bak de tosti’s met een klontje boter in een tostiapparaat of in
de koekenpan goudbruin.
eet smakelijk

36

butchers magazine najaar 2019

d nog
l
e
e
b
de
oor
je bijv t over van an
b
e
h
Tip: ookwors Maak d !
wat r ige avond? rlijke tosti
vor deze hee

wie maakt nu deze
AMBACHTELIJKE
rookworsten?
Zo’n 30 jaar geleden ben ik in het vak van worst maken
gerold. Met vlees werken, is het mooiste dat er is.
Ondertussen weet ik alles van het roken en maken van
worst. Verder heb ik kijk op techniek. Dagelijks controleer
ik of de machines hun werk goed doen.
Bij Group of Butchers werken we met vakmensen:
iedereen doet waar hij goed in is en we helpen elkaar op
de werkvloer. De organisatie is professioneel, de planning
uitstekend en de werksfeer is prima. Bovendien hebben
we hier in Barneveld een leuke groep collega’s. Ik ga elke
dag met plezier naar mijn werk.

meAt our
butcher
Evert Jan
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innoveren
van kop
tot staart
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kapitein grantstraat 5
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5015 ba tilburg

t +31 (0)13 850 59 20

F +31 (0)13 850 59 34 groupofbutchers.com

