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2016 is een heel speciaal jaar. We vierden het 125-jarig 

bestaan van de KNS. Dit betekent een lange historie van 

belangenbehartiging en ondersteuning van slagers. ‘KNS 

trakteert’ was een belangrijk thema! Het jaar begon feestelijk 

met de bestendiging van het predicaat ‘Koninklijk’. 

Tijdens de jubileumreceptie op 14 maart ontvingen KNS-

voorzitter Ad Bergwerff  en KNS-directeur Peter Hoogenboom 

deze bestendiging uit handen van de burgemeester van 

Rijswijk. Ook lanceerde de KNS haar nieuwe logo en een nieuwe 

website. Alle slagers die lid zijn van de KNS hebben hun eigen 

lidmaatschapsschildje ontvangen. 

Vieren doe je met elkaar en daarom heeft  de KNS extra 

activiteiten georganiseerd voor haar leden. Met deze leden-
bijeenkomsten door heel het land en een spectaculaire 

programmering van de KNS-jubileumdag is het jubileum 

op bijzondere wijze gevierd. Dat heeft  voor gedenkwaardige 

momenten gezorgd. Ook waren er regelmatig slagers op tv. 

Natuurlijk zet de KNS zich ook na dit jubileumjaar weer in voor 

de slager: de slager als vakman, ondernemer en werkgever. 
Geniet van de terugblik op dit jubileumjaar en op naar 2017!

 Ad Bergwerff  Peter Hoogenboom
 KNS voorzitter KNS directeur
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125 JAAR
KNS

Een vereniging die 125 jaar bestaat heeft  zijn bestaansrecht 

al bewezen. Trots is de KNS op deze historie die is bekroond 

met een bestendiging van het predicaat ‘Koninklijk’.

Gedurende het jaar is nogmaals de waardevermeerdering 

van het lidmaatschap van onze vereniging benadrukt en 

onderstreept met het lidmaatschapsschild. De leden-

communicatie stond hierbij centraal door persoonlijk 

contact en met middelen zoals De Slager, de wekelijkse 
digitale nieuwsbrief en onze sociale media. De KNS 

trakteerde in 2016, o.a. door veel ledenactiviteiten te 

organiseren. De KNS was aanwezig op vakbeurzen 

zoals de Versinpiratie-dagen en de VAS. Speciaal voor dit 

jubileumjaar heeft  de KNS veel ledenbijeenkomsten in 

alle delen van het land georganiseerd. Daarnaast hebben 

slagers elkaar ook kunnen ontmoeten tijdens activiteiten 

vanuit de inspiratiegroepen en prijsuitreikingen van 

vakwedstrijden.

De KNS-ambassadeurs zijn ruim een jaar aan het werk. 

Deze (oud)ondernemers bezoeken KNS-leden in de hun 

toegewezen regio. Door een frequenter persoonlijk contact 

krijgt de KNS een nog beter beeld van wat er speelt onder 

haar leden en kan zo goed inspelen op eventuele wensen 

en actuele problematiek.

Binnen het bestuur heeft  een wisseling plaatsgevonden. 

Albert Post was niet langer verkiesbaar en heeft  afscheid 

genomen van het bestuur. Jan Peter van der Zee is 

toegetreden tot het bestuur. 
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Het volledige bestuur bestaat nu uit voorzitter Ad Bergwerff , 

penningmeester Jan Splinter en overige leden Carla van 

Eijk, Herman ter Weele, Lida Koelewijn en Jan Peter van der 

Zee. De structuur van adviescommissies is behouden. De in 

2014 opgerichte Vereniging van Zelfslachtende Slagers 

heeft  inmiddels haar toegevoegde waarde bewezen. 

Extern wordt de KNS steeds meer gezien als een speler van 

belang, een herkenbare en maatschappelijk betrokken 
organisatie. Op basis van maatschappelijke- en 

marktontwikkelingen is het van belang dat de vereniging 

zich nog meer oriënteert op mogelijke synergie en 

samenwerking binnen en buiten de slagersbranche. 

Vakmanschap, ondernemerschap en werkgeverschap 

vormen de pijlers onder het beleid en de daaruit 

voortvloeiende activiteiten. Op het gebied van deze drie 

pijlers heeft  de KNS de volgende activiteiten uitgevoerd. 

EXTERN WORDT
DE KNS STEEDS

MEER GEZIEN ALS
EEN SPELER
VAN BELANG

 DE PIJLERS:
VAKMANSCHAP,

ONDERNEMERSCHAP EN 
WERKGEVERSCHAP.
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DE WAARDEVERMEER- 
DERING VAN ONZE  

VERENIGING IS ONDER-
STREEPT MET HET  

LIDMAATSCHAPSSCHILD

TROTS IS DE KNS OP  
HAAR 125 JAAR HISTORIE, 

DIE IS BEKROOND MET  
HET PREDICAAT  
‘KONINKLIJK’
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VAKMAN
SCHAP

Dit voorjaar was er veel inspiratie voor vakmanschap 

tijdens de diverse jubileumbijeenkomsten met de 

masterclasses van Verstegen over ‘sous vide garen’.

De KNS is als partner betrokken geweest bij de vernieuwde 

invulling van de Gouden Slagersring. Deze wedstrijd liet 

door het thema innovatie en zout-reductie de maatschap-

pelijke betrokkenheid zien en zette daarmee de slagers 

positief op de kaart.

Van 21 t/m 23 april 2016 vond de Dag van de Slager plaats 

om zo consumenten nog beter kennis te laten maken met 

het vakmanschap binnen de slagersbranche.

De samenwerking met SVO vakopleiding food is sterk 

geïntensiveerd om het onderwijsaanbod te bevorderen, 

te verbeteren en beter te laten aansluiten op de ont-

wikkelingen in de praktijk. Onderliggend doel is het 

professionaliseren van de branche. De introductie van 

Generation Food, dagonderwijs op MBO 4-niveau en 

door het ontwikkelen van keuzedelen binnen de BBL is 

hier een mooi resultaat van.

De door de KNS georganiseerde vakwedstrijden Grote 

Grillworsttest, Spareribs Trophy en Lekkerste Bal Gehakt 

waren wederom een groot succes. Het doel van deze 
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wedstrijden is om de kwaliteit op productniveau te 

verbeteren en een positieve bijdrage te leveren aan het 

branche-imago door de media aandacht die er voor 

de winnaars is. De investering in de begeleiding van 

IYBC-kandidaten heeft  vruchten afgeworpen, zo blijkt uit 

de geweldige resultaten. Maarten Wolters werd Europees 
kampioen en Nederland is tweede geworden.

Op slagerspassie.nl is een magazine over talentontwikke-

ling, voedselveiligheid en vakwedstrijden toegevoegd. 

Er is veel tijd en aandacht besteed aan de ontwikkeling 
van dossiers als hygiëne(code) en voedselveiligheid, 

productinformatie, receptenmap en plastic tasjes en het 

beschikbaar stellen van de informatie hierover op het 

KNS-ledenportaal www.knsnet.nl. 

De KNS heeft  samen met andere agri-foodbranches een 

brandbrief gestuurd naar de betreff ende ministeries over 

het functioneren en de tarieven van de NVWA. Dit heeft  

inmiddels tot een pittig debat in de Tweede Kamer geleid. 

Na de zomer is na een dialoog tussen de branches en de 

NVWA afgesproken een nieuwe overleg structuur neer te 

zetten, waar ook het Ministerie van Econmische Zaken bij 

betrokken wordt.

DE BEGELEIDING 
VAN WETGEVING 

HEEFT DE NODIGE
AANDACHT GEHAD

DE KNS
VAKWEDSTRIJDEN

WAREN WEDEROM EEN
GROOT SUCCES
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Vanuit de Coalitie Aanpak Regeldruk Winkelambachten 

is de KNS in gesprek met verschillende ministeries en 

toezichthouders om de regeldruk en de daaraan gere-

lateerde kosten in het winkelambacht daadwerkelijk te 

verminderen. Voorbeelden hiervan vormden de lokale 

lasten als ook de kosten van de Centrale Beheers 

Organisaties (Buma, Stemra, Sena).

Tijdens de najaarsbijeenkomsten kregen de aan-

wezigen een vaktechnologische update op het gebied 

van productinformatie, voorverpakt en niet-voorverpakt, 

voedingswaarde, erkenningen, certifi cering en het verbod 

op het gratis verstrekken van plastic tasjes. 

Ook de individuele begeleiding en advisering bij toepas-

sen van wetgeving op de diverse onderwerpen heeft  de 

nodige aandacht gehad.

Vanwege het jubileumjaar is participatie ingekocht bij 

Thuis op zondag en bij Ko� ietijd. Zo is de slager als vak-

man op positieve wijze in beeld gebracht.

KNS IN GESPREK
MET VERSCHILLENDE

MINISTERIES EN TOEZICHT-
HOUDERS OM REGELDRUK

TE VERMINDEREN

 INDIVIDUELE
BEGELEIDING EN

ADVISERING
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ONDERNEMER
SCHAP

Dit voorjaar is het KNS-lidmaatschapsschild geïntrodu-

ceerd. De ontwikkeling van de KNS van organisatie tot 

merk heeft  een positieve weerslag op het ondernemen 

in de branche.

De eerste helft  van dit jaar was er veel inspiratie voor onder-

nemerschap tijdens de diverse jubileumbijeenkomsten met 

de workshops van Wouter Verkerk over gastvrijheid. Daar-

naast bood de jubileumdag, met een scala aan sprekers, 

een bron van kennis en inspiratie over ondernemer 

gerelateerde zaken. Tijdens de najaarsbijeenkomsten 

sprak coureur Tom Coronel over e-commerce en gaf tips 

voor een geslaagde webshop.

Het beperken van administratieve lastendruk had en heeft  

grote aandacht en leidt tot participatie in het Onder-
nemersdossier om bepaalde informatie uit de eigen 

bedrijfsvoering eenmalig beschikbaar te stellen aan over-

heden zoals toezichthouders en vergunningverleners. Dit 

beperkt administratieve lasten en daarmee ook de kosten. 

Deelname aan Members’ Benefits zorgde ook het 

afgelopen jaar weer voor ledenvoordeel op onder meer 

het gebied van verzekeringen, online ondernemen 

(implementatie van Graaggedaan.nl en klantenbinding 

met het Piggy spaarsysteem).
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HET BEPERKEN 
VAN ADMINISTRATIEVE 
LASTENDRUK HEEFT
GROTE AANDACHT De individuele dienstverlening kenmerkte zich vooral 

door juridisch, marketing technisch en bedrijfseconomisch 

advies op maat. De instrumenten zoals het KNS-business-

plan, de Locatiescan en Sturen op Cijfers zijn de afgelopen 

maanden herhaaldelijk ingezet.

Op het gebied van ondernemerschap ging de aandacht 

verder uit naar dossiers als ruimtelijke ordening, huur-
wetgeving, lokale lasten en betalingsverkeer alsmede 

aan het beschikbaar stellen van de informatie hierover op 

het KNS-ledenportaal.

Ter inspiratie zijn er op slagerspassie.nl magazines 

gelanceerd over mediacontact, wijn, creatief tafelen en 

verssamenwerking,

1 91 8

INSTRUMENTEN ZOALS 
DE LOCATIESCAN EN
STUREN OP CIJFERS
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WERKGEVER
SCHAP

Het onderhandelen over een nieuwe arbeidsvoorwaarden 

cao waarbij een akkoord is bereikt over een nieuwe Cao 
voor het Slagersbedrijf tot 1 oktober 2017. Onderdeel 

van de cao is de invoering van functiewaarderingssysteem 

ORBA per 1 juli 2017.

De update van de branche-RI&E is in september 

gerealiseerd. De nieuwe RI&E is geactualiseerd en 

gebruiksvriendelijker. Het opstellen en onderhouden van 

de RI&E wordt in abonnementsvorm aangeboden door 

het SAS ZorgPortaal.

De website www.slagers.nl is vernieuwd, een website 

voor werkgevers en werknemers met informatie over 

subsidies, scholing en onderwijs, pensioen, ook een aparte 

site van ORBA is gerealiseerd.

Het bevorderen van de studiedoorlooptijd van studenten 

binnen de BBL via het subsidiebeleid van het opleidings-

fonds Sovvb. 

Vanuit Sovvb wordt het vmbo en havo bezocht door de 

Meat Your Future Karavaan met een speciale les over 

de slager om het toekomstperspectief en beeld van de 

slagersbranche bij te stellen.

2120



2016
JAAROVERZICHT

Het beschikbaar stellen van subsidies voor scholing.

Het ontwikkelen van dossiers op gebied van de diverse 

onderwerpen zoals cao en personeelsbeleid op het

 KNS-ledenportaal. 

Toevoeging van magazine over pensioen, scholing en 

talentontwikkeling op slagerspassie.nl 

De meestertitel ‘branche-erkende meesterslager’ is 

off icieel gelanceerd tijdens de VAS-beurs. In 2017 start de 

eerste meesterproef. 

Vanuit de afdeling juridische zaken heeft  er voor verschil-

lende leden individuele dienstverlening plaatsgevonden 

met betrekking tot diverse werkgeversaspecten. 

Het uitvoeren van het project ‘arbo ambassadeurs’ om 

het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen de 

bedrijven te vergroten. De vernieuwde branche-RIE wordt 

hierbij als instrument gebruikt.
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HET ONTWIKKELEN 
VAN ARBOBELEID

DOOR ONDERZOEKEN 
AMBASSADEURS

ONDERHANDELEN 
WAARBIJ EEN

CAO-AKKOORD IS
BEREIKT 



Koninklijke Nederlandse Slagers
Diepenhorstlaan 3, 2288 EW Rijswijk

Postbus 1234, 2280 CE Rijswijk,
Telefoon 070 3906365, fax 070 3904459,

info@knsnet.nl, www.knsnet.nl

Volg de KNS op          @KNSvoorslagers
Volg de KNS op          KNSvoorslagers

Koninklijke Nederlandse Slagers
Diepenhorstlaan 3, 2288 EW Rijswijk

Postbus 1234, 2280 CE Rijswijk,
Telefoon 070 3906365, fax 070 3904459,

info@knsnet.nl, www.knsnet.nl

Volg de KNS op          @KNSvoorslagers
Volg de KNS op          KNSvoorslagers


