
Klant is koning  
Tesco is een internationaal 
opererend Brits Retail bedrijf en de 
twee na grootste detailhandelaar van 
de wereld, achter Wal-Mart (VS) en 
Carrefour (Frankrijk). Tesco is een 
voorbeeld van een belangrijke klant 
die zijn eigen voorwaarden aan de 
slachtprocessen en aan het primaire 
varkensbedrijf stelt.  

In deze voorwaarden is er extra aandacht voor dierenwelzijn, traceerbaarheid en 
voedselveiligheid. Vion is toegelaten leverancier bij Tesco. Regelmatig wordt Vion 
onaangekondigd gecontroleerd. Tijdens deze slachterijaudits worden UBN’s van 
varkensbedrijven genoteerd voor een vervolgaudit. Voor een aantal van u klinkt 
dit herkenbaar, voor een groot aantal (nog) niet. Via dit bericht willen we u 
graag informeren over deze audits en hoe dit in zijn werk gaat. Het is namelijk 
voor ons allen van belang dat klanten zoals Tesco positief zijn én blijven over ons 
gemeenschappelijk geproduceerde stukje varkensvlees.  

In 2016 zijn er door Integra (het bureau dat de audits voor Tesco uitvoert) 23 
varkensbedrijven bezocht. Een inspecteur komt gedurende 2 of 3 dagen naar 
Nederland. Per dag wordt er dan een cluster van een vleesvarkenshouder met 
bijbehorende vermeerderaar bezocht. Het technisch accountmanagement team 
van Vion Farming (Joris van Beers, Antonio Arts en Dorien Eppink) informeert en 
begeleidt de geselecteerde bedrijven voorafgaand en tijdens het bezoek. Het 
bezoek duurt meestal 2 - 3 uur afhankelijk van de grootte en complexiteit van 
het bedrijf. Na afloop worden eventuele gevonden afwijkingen genoteerd en 
krijgt het bedrijf een groene, oranje of rode status toegekend. Het is dan aan de 
technisch accountmanager van Vion om samen met de varkenshouder een 
passende oplossing voor de gevonden afwijkingen te vinden. Tot op heden is dit 
altijd gelukt.  

Klik hier voor een overzicht van de gevonden afwijkingen tijdens de bezoeken in 
2016. Als het goed is zijn dit punten die u al geregeld heeft. Indien dit niet het 
geval is en u hier vragen over heeft, neemt u dan contact met ons op. Het is 
namelijk van belang om ervoor te zorgen dat we nu én in de toekomst voldoen 
aan de gestelde voorwaarden: de klant is koning. In 2016 heeft Vion qua 
bewerking van internationale markten mooie vooruitgangen geboekt. 
Internationaal groeien we, met name op de Aziatische markt in landen zoals 
China, Zuid-Korea en Japan. 

https://www.farmingnet.nl/public/Overzicht_gevonden_afwijkingen.pdf

