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FORMULE

Sm@ecktheater Paul 
wil zesde zintuig zijn

Paul Hoogendoorn wil de 
formule op meer plaatsen 
wegzetten.

Als topman van Vion, maar voornamelijk 
als initiatiefnemer van WinkelDokters 
heeft Paul Hoogendoorn wereldwijd heel 
veel retail- en slagersbedrijven gezien. 
Vaak ontbraken er elementen om te 
voldoen aan de wensen en belevingen 
van de klanten en vooral om de 
klantenbinding te optimaliseren. Nu hij 
zelf een winkel heeft geopend kan hij zijn 
ervaringen vertalen.

Sm@ecktheater Paul is 
officieel een Keurslagerij.
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Openingsweken geven Hoogendoorn vertrouwen



12 | VleesMagazine | Maart 2014 | www.vleesmagazine.nl

aanbod aan verse maaltijden. Toonbankdeel 2 
en 3 wordt onderbroken door ruim twee meter 
werk-ruimte met in het midden een grote gietij-
zeren pan. De pan, met in het midden een schei-
dingsvlak, is dagelijks tot 14.30 uur gevuld met 
warme beenham en hete kip voor op broodjes. 
‘s Middags wordt daarin de maaltijd van de dag 
bereid. Hiervoor is geen programma maar wordt 
er gekeken naar de producten die in huis zijn. ‘Ik 
kijk in de cel en beslis dan wat we gaan bereiden. 
Steeds weer een verrassing voor de consumenten 
die hier al zo aan gewend zijn, dat ze binnenko-
men met de vraag ‘En Paul, wat eten we vandaag?’ 

DOOR RONALD KROEZEN - Keurslager Paul Hoogen-
doorn opende op 12 december 2013 in Leidschen-
veen, Den Haag, zijn Sm@ecktheater Paul. Een 
eigentijdse, moderne en op de toekomst gerichte 
slagerij met een culinaire inslag. ‘Een podium’, 
legt Paul uit, ‘waarop wij de kwaliteit van onze 
producten presenteren. Het gaat niet om de prijs, 
het gaat om de kwaliteit en de beleving.’ In een 
ruim tien meter lange toonbank presenteert de 
gedreven ondernemer zijn variété, ingedeeld in 
drie hoofdgroepen: vlees en vleesspecialiteiten, 
voornamelijk buitenlandse vleeswaren, salades en 
snacks en in de laatste 2,5 meter zijn uitgebreid 

Sm@ecktheater Paul

Winkelcentrum ‘t Hoge Veen, 

wijk Leidschenveen

Simon Carmiggelthof 47

2492 JR Den Haag

Telefoonnummer: (070) 444 

73 55

Website: Smaecktheaterpaul.

keurslager.nl

Twitter: @smaecktheater

Facebook: Facebook.com/

smaecktheaterpaul

Aantal klanten per week: 

2000+ (opbouwfase)

Gemiddelde besteding: on-

geveer €10

Bruto winstmarge: 50+%

Aantal medewerkers: 3 full-

time en 14 parttime

Percentage zelfgemaakte 

traiteur: 80%

Omzetaandeel traiteur: 30%

Percentage zelfgemaakte 

vleeswaar 25% (+ veel van 

collega’s)

Omzetaandeel worst en 

vleeswaar: 30%

Omzetaandeel vlees: 40%

Aantal huishoudens in de 

wijk: 6200

Bedrijfsprofiel

Paul Hoogendoorn 
heeft in de hele wereld 

inspiratie opgedaan.

‘Ik kijk in 
de cel en 

beslis dan 
wat we gaan 

bereiden’

Foto links:
Op zondag is de zaak van 10.00 tot 18.00 
uur geopend.
Foto rechtsboven:
De slager werkt zoveel mogelijk in het 
zicht van de klant.
Foto rechtsonder:
Het bereiden van maaltijden zorgt voor 
beleving.
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Het voordeel van deze manier van werken is dat ik 
praktisch geen derving heb. Er wordt wel gecom-
municeerd via Twitter en Facebook.’

Proeverijen
Aan de achterwand prijkt een rek met vleeswa-
renspecialiteiten met er vlak voor een ouderwetse 
rode Berkel snijmachine op standaard. Achter de 
toonbank staan werkeilanden waarop de mede-
werkers hun werkzaamheden voor het oog van 
de klant ten tonele brengen. Aan de zijkanten 
van deze eilanden hangen vele amuselepeltjes die 
onder andere gebruikt worden tijdens de proe-
verijen. Vanuit het plafond komen, in plaats van 
de bekende toneeldoeken, diverse worstrekken. 
Een tweede achterwand heeft een grote matglas 
schuifdeur als ingang van de koelcel. De consu-
mentendiepvries is bewust weggelaten en heeft 
plaatsgemaakt voor een wijn- en olierek en een rek 
met grote flessen balsamico’s en azijnen. Hieruit 
kan de klant zelf haar keuze tappen in kleine dop-
flesjes. Een bord aan de wand laat het programma 
zien van de mogelijkheden van belegde broodjes, 
overzichtelijk ingedeeld in €2, €3, €4 of €5. De 
twee grote ovens benadrukken dat de broodjes 
vers afgebakken worden en de maaltijden uit ei-
gen keuken komen. Staand op een prachtige hout-
look-vloer heeft de klant een duidelijk overzicht 
hetgeen zich allemaal op het podium afspeelt.  
Enthousiast beschrijft Paul een voorstelling: 
‘Vraagt een klant kogelbiefstuk, heeft ze de keuze 
uit Uruguayaans, Argentijns, Braziliaans, Hol-
lands of Schots. Kent ze de smaakverschillen niet, 
dan leg ik een servetje op de toonbank met daarop 

een amuselepel, leg daar een heel dungesneden 
lapje gekozen kogelbiefstuk op en besprenkel het 
met heerlijke balsamico. Ze beleeft de smaak en 
kwaliteit. De uiteindelijke gekozen biefstuk gaat, 
samen met een klein flesje balsamico voorzien 
van een met handgeschreven briefje aan de fles, 
naar buiten. Deze klant krijgt vanavond aan tafel 
een compliment. Een soort toegift op de voorstel-
ling.’

Welgestelden
Het pand is onderdeel van het uitgebreid winkel-
centrum ‘t Hoge Veen, aan de oostkant van Den 
Haag. Er omheen diverse kantoren, bedrijven 
en een woonwijk met 6200 huishoudens. Ruim 
80 procent van deze huishoudens valt onder de 
categorie welgestelden. Opvallend zijn de ope-
ningstijden van de winkel. Dagelijks van 7.00 tot 
20.00 uur en op zondag (!) van 10.00 tot 18.00 uur. 
In combinatie met de ligging van zijn Sm@eck-
theater, naast het station met treinverbindingen 
tussen Rotterdam, Zoetermeer en Den Haag, kan 
hij met deze openingstijden alle aanwezige doel-
groepen optimaal voorzien. ‘s Morgens de forens 
die naar het werk gaat, overdag de huismoeders, 
ouderen en bedrijven/kantoren in de omgeving, 
en aan het eind van de dag de forens en tweever-
dieners die het makkelijk vinden dat er gekookt is.

Sm@ecktheater Paul is officieel een Keursla-
gerij. Maar de K prijkt op de gevel, omdat het bij 
de consument laat zien dat het hier om een sla-
gerij gaat. Verder is de K alleen nog terug te vin-
den op de prijsetiketten. Alle producten worden 
afzonderlijk ingepakt en van etiket voorzien met 

daarop naam, prijs, tht-datum, bewaaradvies,  
bereidingsadvies en ingrediëntenlijst. En op korte 
termijn zullen hierbij de voedingswaarden ver-
meld worden.

Bestaansrecht
De openingsweken geven Paul vertrouwen voor 
de toekomst en bevestigen hem dat zijn strategie 
bestaansrecht heeft. ‘Ik wil deze formule graag op 
meerdere plaatsen in het land wegzetten. Alleen 
zal dit nog wel even op zich laten wachten. Eerst 
moeten wij op korte termijn nog de zomerfor-
mule gaan uitwerken. Welke maaltijden gaan we 
aanbieden en hoe brengen wij op onze manier de 
barbecue onder de aandacht?’

Top 5 verkopen

Foto linksboven:
80 procent van de huishoudens valt onder de categorie 
welgestelden.
Foto linksonder:
Amuselepeltjes die worden gebruikt tijdens proeverijen.
Foto rechtsboven:
Vele buitenlandse worstsoorten.


