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Codes en labels 
regeren bij Vion

Het gekrijs van de varkens is duidelijk te 
horen bij Vions grootste Nederlandse slach-
terij in Boxtel. Lange rijen vrachtwagens 
staan klaar om hun lading af te leveren.  
De varkenssnuiten steken door de tralies.
 ‘’t Komt goed’, staat op sommige trucks.  
De gemiddelde consument krijgt daarbij 
het beeld van vee in een volgepropte wagen. 
Het is dan ook de ideale manier om in te 
spelen op de emoties van de consument. 
Dat bleek twee jaar geleden, toen Vion 
Food Group onder vuur kwam te liggen. 
Tv-programma Zembla beschuldigde het 
vleesbedrijf van fraude met diervriendelijk 
vlees. Ook zou het vlees vervuild zijn met 
uitwerpselen, aldus Zembla. Directeur 
Kwaliteit Bert Urlings van Vion Food 
Group toonde op VMT.nl zijn ongenoe- 
gen. “Uit alle interne onderzoeken blijkt  
tot dusver dat wij geen Good Farming  
Star-vlees (met het Beter Leven-kenmerk 
van de Dierenbescherming, red.) leveren 
dat eigenlijk anders is.” Extern onderzoek  
in opdracht van de Dierenbescherming  
be vestigde de lezing van Urlings: er is  

Encebe en Zembla 
Tijdens de uitzending van tv-programma Zembla op 5 september 2013 kwam naar voren 
dat Vion duizenden kilo’s regulier vlees mengt met vlees van het Beter Leven-kenmerk.  
Dat zou te maken hebben met de financiële situatie van het bedrijf. Ook meldde Zembla 
dat het vlees van Vion vaak vervuild is met mest. Zo’n 60 procent van de karkassen zou 
besmet zijn met feces, zo laat een keurmeester anoniem weten in Zembla. Vion ontkent  
de beschuldigingen. Extern onderzoek in opdracht van de Dierenbescherming stelde het 
vleesbedrijf in het gelijk: er is geen bewijs voor gesjoemel met Beter Leven-vlees door 
Vion. Wel bleek een paar maanden later dat er in 2012 gefraudeerd was met 11.000 kilo 
biologisch vlees van Vion-dochter Encebe. Vion heeft dit  direct toegegeven en stevige 
maatregelen genomen. De betrokkenen hebben Encebe verlaten. 

Op het hoofdkantoor van Vion Food Group in Boxtel denken  
ze niet graag terug aan 2013. Toen zorgden het paardenvlees-
schandaal en een uitzending van Zembla voor opschudding. De 
publieke opinie keerde zich tegen de vleesindustrie, waartoe 
Vion behoort. Europa’s grootste vleesverwerker besloot daarop 
in te zetten op maximale transparantie en traceerbaarheid. Dit 
beleid werpt nu zijn vruchten af. 

Extreme transparantie doorgevoerd in organisatie

wijl het etiket aangaf dat het rundvlees  
was. “Dat schandaal heeft ons geraakt”,  
blikt Urlings terug. “De fraude gebeurde  
bij andere bedrijven en niet bij ons. Maar 
door dat schandaal werd de integriteit van 
vlees in het algemeen en dus ook die van 
ons bedrijf in twijfel getrokken.” Actie was 
nodig om het vertrouwen van afnemers en 
consumenten te herstellen. 
Samen met onder andere de retail besloot 
Vion de chain of custody transparant te 
maken. Het integriteitsprogramma van  
het concern is getoetst door certificerende 
instelling Lloyds Register (LRQA) Neder-
land. “We vinden dat je altijd en overal  
aan de integriteitseisen moet voldoen”, 
benadrukt Urlings. Nu is dus precies  
inzichtelijk hoeveel varkens nodig zijn  
voor bepaalde hoeveelheden ham en filets 
en welke kwaliteiten deze hebben. Stel dat 

geen bewijs voor gesjoemel met Beter 
Leven-vlees door Vion.

Reputatie Vion
Eind goed al goed? Niet helemaal. De  
reputatie van de vleesverwerker had een 
paar flinke deuken opgelopen. Niet zo 
vreemd dus dat bij het paardenvlees- 
schandaal in datzelfde jaar ook de naam 
van Vion opdook. Bedrijven verwerkten 
paarden vlees in voedingsmiddelen, ter- 

REPORTAGE

AANTOONBAAR DUURZAAM



019

Medewerkers aan de lopende band tijdens de productie van varkensvlees. 

er 1.000 varkens worden geslacht; elk  
varken heeft twee varkenshaasjes, begint 
Urlings. “Maar de specificatie van de klant 
leidt er altijd toe dat er geen 2.000 varkens- 
haasjes overblijven, maar bijvoorbeeld 
1.800. Deze berekeningen vormen de  
basis van de systemen van Vion. Uitein-
delijk zorgt het bedrijf ervoor dat wat op 
het label staat 
ook in het pakje 
zit.” Alle checks 
en balances die 
Vion heeft inge-
bouwd in zijn 
organisatie zorgen daarvoor. “Gaat er iets 
fout, dan is dat direct inzichtelijk en wordt 
de fout hersteld.”  
Ook naar buiten toe is Vion transparant. 
Sinds een jaar zet het concern zijn vlees-
keuringen door de Nederlandse Voedsel  
en Warenautoriteit (NVWA) online. Ook 
rapporteert Vion op internet over de audits 
op voedselveiligheid, productintegriteit en 
dierenwelzijn. 
 
Goede traceerbaarheid 
Directeur Kwaliteit Bert Urlings neemt 
VMT graag mee de slachterij in. De kar-
kassen van de netgeslachte varkens hangen 

aan de haken van de slachtlijn. Overal lig-
gen plassen bloed. Varkens worden aan de 
lopende band geslacht, door veelal Poolse 
werknemers. Onverstoord doen ze hun 
werk. In de productieruimte lopen her en 
der streng kijkende mannen en vrouwen in 
witte jassen. Op hun borst is het NVWA- 
embleem duidelijk zichtbaar: inspecteurs. 

Een vrouwelijke  
inspecteur, 
gewapend met 
blocnote, kijkt 
geconcentreerd 
naar de karkas-

sen die voorbijkomen. Aan de andere kant 
van de slachtlijn controleert een medewerk-
ster van Vion op bezoedelingen. Zo worden 
er ieder uur zes tot zeven bezoedelingen 
geconstateerd die alleen een geoefend oog 
waarneemt. 
Een ander vrouwelijk personeelslid, met 
een goed reukvermogen, controleert op een 
te scherpe berengeur. Ze registreert al haar 
bevindingen. Weer iets verderop legt een 
werkneemster de registratienummers van 
de geslachte varkens vast. Vion hecht eraan 
dat alles wat er gebeurt – van boerderij tot 
consument – wordt geregistreerd om een 
goede traceerbaarheid te garanderen. Dit 

‘  Boeren kunnen zien  
hoe duurzaam ze zijn’

vergt uiterste concentratie van het perso-
neel in de slachterij. “Vion hanteert een 
nultolerantie op bezoedeling van karkas -
sen. We zijn dan ook de enige Nederlandse 
slachterij die naar de Verenigde Staten  
mag exporteren.” De orde in het bedrijf  
en de discipline van de werknemers vallen 
op. Dat moet ook wel, weet Urlings. 
“Vroeger (voor 2006, red.) hoefden we niet 
continu aan te tonen dat we alles op orde 
hebben. Dat speelde vooral rond audits en 
inspecties.”

Transparantie op werkvloer
Toen Vion twee jaar geleden besloot ver-
gaande transparantie door te voeren in het 
bedrijf, betekende dit een grote uitdaging 
voor de medewerkers in de productieom-
geving. Daar gaat het om arbeidsintensief 
werk, veelal gedaan door Oost-Europeanen. 
Veel voormannen in Boxtel zijn Pools. Dat 
verkleint de taalbarrière. “Zo ontstaat een 
gemengde cultuur”, benadrukt Urlings.  
“In de productie wordt gewerkt volgens  
het 5S-systeem, dat de efficiëntie en de 
transparantie in de productie verbetert. 
Hierdoor worden voor iedereen de pro-
ductieproblemen snel zichtbaar.” 
Vergaderingen vinden niet meer in 
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Op de varkenskarkassen staan codes waardoor de traceerbaarheid is geborgd. 

een kantoortje plaats, maar staande op de  
werkvloer. Daarbij gebruiken de voorman-
nen van Vion veel beelden en symbolen.  
“Zo wordt zichtbaar wat goed gaat en wat 
moet worden verbeterd en overbruggen we  
cultuurverschillen.”

Dierenwelzijn
Vion is scherp op dierenwelzijn. Veel van 
zijn afnemers stellen hoge, bovenwettelijke 
eisen aan dierenwelzijn. Iedereen bij de 
vleesverwerker die met levende dieren 
werkt, is opgeleid tot dierenwelzijnsofficer. 
Daarmee gaat het concern verder dan de 
wet, die stelt dat er minimaal één moet zijn 
per bedrijf. In Boxtel werken zo’n twintig 
dierenwelzijnsofficers, die zijn opgeleid 
door de universiteit van Bristol in het  
Verenigd Koninkrijk. “Het gaat om proces-
beheersing. Deze officers grijpen in als er 
iets niet goed gaat met een dier. Als het is 
uitgegleden of afwijkend gedrag vertoont 
bijvoorbeeld”, zegt kwaliteitsdirecteur 
Urlings. 
Het concern meet dierenwelzijn continu. 
Sinds dit jaar is het mogelijk voor de ver-
schillende vestigingen elkaars prestaties  
op het vlak van dierenwelzijn te vergelijken. 
Vion volgt de varkens van boerderij tot en 
met slacht. Transporteurs en boeren dienen 
aan de kwaliteitseisen van Vion te voldoen. 
Zo kijkt het bedrijf scherp naar diergezond-
heid. Afwijkingen koppelt Vion terug naar 
de varkenshouder. “We melden dan ook 

hoeveel geld hij zou verdienen als zijn  
dieren gezonder waren.” De varkensboe - 
ren kunnen alle data over hun dieren raad-
plegen door in te loggen via de website van 
Vion. “Ze  kunnen daar ook benchmarken 
hoe ze het doen ten opzichte van de con-
currentie.”
Vijf jaar geleden stond Vion samen met  
de Dierenbescherming, Albert Heijn en 
Unilever aan de wieg van het Beter Leven- 
kenmerk. Vele Vionproducten dragen het 
kenmerk met één ster. Vlees met drie ster-
ren gaat door als biologisch. Daartussen zit 
het Beter Leven-kenmerk met twee sterren. 
“Dat is een lastig verhaal. Je moet dan een 
substantiële buitenuitloop hebben, maar 
vanwege de kosten is het beter om direct 
over te stappen naar biologisch vlees.”

Vleesstromen scheiden
Vion houdt de verschillende vleesstromen 
strikt gescheiden. Er zijn aparte machines 
voor de verwerking van diervriendelijke en 
reguliere vleessnippers. Boven de lopende 
banden waar medewerkers het vlees ver-
snijden, hangen borden met FS (Good Far-
ming Star) en GB (Good Farming Bacon), 
geproduceerd voor de Britse markt. Het 
GB-vlees belandt in bakken met blauwe 

zakken, FS in oranje zakken. Het FS- en 
GB-vlees dat de slachterij verlaat, wordt 
streng gecontroleerd, geeft Urlings aan.  
“Vroeger gebeurde dat in een lagere  
frequentie.”
Vion werkt behalve met kleuren ook met 
codes, labels en chips. Op de vleeshaken  
zit standaard een chip en op het vlees staan 
codes, waardoor alle bewerkingen en stap-
pen die het product heeft ondergaan zijn te 
traceren. De gekleurde labels aan de haken 
geven aan voor welke partij het vlees is be- 
stemd, bijvoorbeeld Engelse retail of de 
foodservice. Ook staat hier nog eens duide-
lijk aangegeven of het vlees GB of  FS is. 
Anno 2015 lijkt de Zembla-uitzending iets 
uit een ver verleden. De markt heeft positief 
gereageerd op de transparantieslag die Vion 
sinds 2013 heeft gemaakt. Commercieel 
betalen de veranderingen zich nog niet uit, 
weet Urlings. Het belangrijkst is dat het 
bedrijf aantoont dat het niets te verbergen 
heeft. Urlings: “Zembla ging destijds niet 
in op onze uitnodiging om de slachterij 
te bezoeken. Kranten zoals de Volkskrant 
maakten wel van het aanbod gebruik. De 
krant kon niets opvallends ontdekken. 
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Vion Food Group
Vion Food Group is actief in Nederland en 
Duitsland. Eind vorig jaar had het bedrijf 
12.000 medewerkers en een omzet van  
bijna 5 miljard euro. Het bedrijf is niet- 
beursgenoteerd en heeft één agrarische 
aandeelhouder: de Zuidelijke Land- en 
Tuinbouw Organisatie ( ZLTO). Sinds sep-
tember van dit jaar is de Belg Francis Kint 
ceo. Vions grootste slachterij bevindt zich in 
Boxtel, waar ook het hoofdkantoor staat. 


