
Wie is Carla van Eijk? 
33 jaar, eigenaar (met broers Walter en Ronald) van Slagerij Aad van Eijk, Voorschoten. Aantal 
medewerkers: 18. Studie: master economie, opleiding slager-traiteur. Nevenfunctie: bestuurslid KNS. 
www.slagerijvaneijk.nl  

 

“Ondernemen moet je durven” 

Vader Van Eijk wilde niet dat zijn dochter Carla na de middelbare school naar de Slagers Vakschool 
ging. Dus werd het een studie economie en een carrière in het bedrijfsleven. Haar twee jongere 
broers Walter en Ronald mochten wel het vak leren en in de zaak. Maar een slagershart verloochent 
zich niet. Klanten konden Carla nog steeds iedere zaterdag achter de toonbank in Voorschoten 
vinden. En toen vader in 2011 aangaf het stokje over te willen geven, kwam haar droom om de zaak 
over te nemen, samen met haar broers, alsnog uit.  
Sindsdien combineert ze kennis met ambacht. “Geen moment spijt gehad. Eigen ondernemer zijn is 
zó leuk! Zelf een mooie winkel opbouwen, je eigen strategie bepalen. Ondernemen moet je durven. 
Je moet passie hebben, een visie, een missie.”  
Sinds het aantreden van de nieuwe generatie haalt de slagerij prijs na prijs en behoren ze tot de 
beste zeven van Nederland. Begin september openden de slagers een hele nieuwe winkel. 

 

Het slagersvak is in de jaren behoorlijk veranderd. De broers doen het ambachtelijke werk, Carla is 
verantwoordelijk voor de commerciële kant, het personeel en de traiteurafdeling. “Met alle respect, 
in het verleden ging het vooral om vakmanschap. Nu komt er zoveel meer bij kijken. Niet alleen 
vlees, ook maaltijden, hapjes. Een mooie website. Er zijn veel meer regels, zoals allergeneninfo. Je 
moet je onderscheiden, een verhaal vertellen. Klanten komen naast kwaliteit en service voor de 
beleving. Je moet hun gedrag kennen: wat zijn de trends, wat willen mensen eten?” Acht jaar 
ervaring in het bedrijfsleven komt goed van pas. “Je ontwikkelt een andere manier van denken. 
Vroeger maakte je een keer per jaar de balans op, als de accountant kwam. Nu bedenk ik modellen; 
aan welke knoppen moet je draaien voor succes.  

Omdenken 
Carla is geïnspireerd door het principe van ‘Omdenken’. “Het is niet meer: ‘ ja, maar’ bij het 
benaderen van mensen. Hoe je communiceert hoort ook bij ondernemen!” Personeelsmanager zijn is 
belangrijk. “Wij leiden mensen zelf op. Je krijgt wat je erin steekt.” Een van de 18 medewerkers heeft 
een beperking. Slagerij Aad van Eijk heeft daarnaast een eigen veestapel. En Carla is actief als 
bestuurslid van brancheorganisatie KNS. 
De nieuwe winkel was een uitdaging. De gemeente had de winkelstrip min of meer opgegeven. Er 
was al lange tijd leegstand. “Met een aantal ondernemers hebben we toen de koppen bij elkaar 
gestoken. Zelf de touwtjes in handen genomen. Iedereen heeft zijn eigen winkel gekocht. Onze 
nieuwe zaak is nu twee keer zo groot. We zijn klaar voor de toekomst.” 

 

Quote: Ik ben ambassadeur voor de Dag van de Ondernemer omdat ik het belangrijk vind dat 
jongeren voor het ondernemerschap kiezen. Het is zoveel leuker als je het voor jezelf mag doen. Ga 
je droom achterna, durf het! Dat wil ik andere mensen meegeven. 

Quote: Ik bedank op de Dag van de Ondernemer: mijn vader! Voor deze kans, dat we met zijn allen 
de zaak hebben kunnen overnemen.  


