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Voorwoord
Voor u ligt het maatschappelijk verslag van Coppens Diervoeding. Het verslag geeft aan hoe wij in de maatschappij
staan en biedt een inkijk op onze ambities voor de komende jaren. Hierbij is gekozen voor een vorm waaruit blijkt
dat wij samen met werknemers, klanten, omwonenden en andere betrokkenen bewust zijn van de huidige
maatschappelijk discussies en dat we diverse activiteiten ontwikkelen om maatschappelijk verantwoord te
ondernemen.
Dit doen we aan de hand van 4 pijlers:
1. Veiligheid, gezondheid en welzijn
2. Duurzaamheidsprojecten
3. Milieu, energie en emissies
4. Betrokken bij de omgeving
We zien voor ons bedrijf een goede toekomst in een uitdagende sector. Door onze moderne fabriek in het centrum van de
efficiënte Nederlandse veehouderij en onze specialisatie in varkens en vleespluimvee kunnen we een verschil maken.
Daarnaast zetten we de kernwaarden innovatie en betrokkenheid centraal, zodat we onze toekomst altijd als kansrijk zien.
Altijd verbeteren
De agrarische sector is kennisintensief en verandert door wereldwijde invloeden snel. Onze klanten vernieuwen en
verbeteren hun bedrijfsvoering daarom continu. Hetzelfde geldt voor ons. Innovatie zit bij Coppens Diervoeding in het
DNA. Door voortdurend te verbeteren, behalen we de best mogelijke resultaten voor onze klanten. Zo dragen we bij aan
een succesvolle bedrijfsvoering van varkens- en pluimveehouders. Voor nu en in de toekomst.
In alle facetten van het bedrijf
Onze wil om te vernieuwen en te verbeteren, raakt alle facetten van het bedrijf en leeft in de hele organisatie. Het gaat
daarbij niet alleen om de samenstelling van de voeders en de meest actuele adviezen, maar ook om het productieproces
en de logistiek. Alles draait bij Coppens om hoogwaardige diervoeding, optimale prestaties (condities) in de stal en snelle,
betrouwbare en goede service.
Toekomstgericht
De toekomst zien we als uitdaging en de maatschappelijke thema’s van nu als bron van inspiratie. We vernieuwen vandaag
om een antwoord gereed te hebben voor de vraagstukken van morgen. Kennis en een professionele organisatie vormen in
dit proces een basisvoorwaarde. Een gezonde dosis durf is bovendien onontbeerlijk.
Betrokken bij de klant
Bij Coppens hebben we een natuurlijke affiniteit met het agrarische vak. De varkens- en pluimveesector kennen we als
geen ander. We volgen ontwikkelingen, die de veehouderij en diervoeding raken, op de voet. Bovendien kennen we onze
klanten en weten we precies wat er in hun bedrijven speelt. Nieuwe ontwikkelingen vertalen we direct naar een gerichte
aanpak die past bij de klant.
Betrokken bij Coppens
Coppens Diervoeding is een familiebedrijf. De ondernemersgeest is duidelijk merkbaar. Medewerkers van Coppens kennen
de branche door en door, hebben vaak een agrarische achtergrond en staan indien nodig altijd klaar. Onze
communicatielijnen zijn kort en onze aanpak is pragmatisch.
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Betrokken bij maatschappij en milieu
Nederland is en blijft koploper in het duurzaam en veilig produceren van diervoeders. Coppens Diervoeding onderschrijft
deze ambities volkomen. We staan voor betrouwbare diervoeders waarmee we direct bijdragen aan de gezondheid van
dieren en mensen. We streven bij dit alles naar maximale transparantie.

Uiteindelijk willen mensen:

‘’elke dag kunnen vertrouwen op gezonde en eerlijke
voeding voor dier en mens’’
Dat is waar we voor staan

“Coppens staat garant voor hoogwaardige diervoeders
met een kundig advies, daarmee dragen we direct bij
aan gezonde en optimaal presterende dieren en een
toekomstbestendige varkens- en vleespluimveehouderij’
Dat is wat we beloven
We hebben de overtuiging dat de Nederlandse veehouderij in vele facetten vooroploopt en dat we als gidsland gezien
worden als het gaat over verduurzaming. Dit is ook ons bestaansrecht, daarom zien we het als onze opdracht om concreet
resultaten te boeken die dichtbij maar ook verder weg toepasbaar zijn.

Hendrik de Vor
Algemeen directeur
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Maatschappelijk beleid
Coppens Diervoeding is een zelfstandig familiebedrijf dat meerwaarde genereert door het produceren en verkopen van
diervoeders aan de betere ondernemers met pluimvee en varkens. We zijn een slagvaardige organisatie van medewerkers
met een hoog kennisniveau die resultaatgericht werken. Door onze betrokkenheid en vernieuwende aanpak zorgen wij dat
onze klanten economisch perspectief hebben en continuïteit verwerven.
Coppens heeft veiligheid en betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan. Dit geldt zowel voor voeding als voor advies. We
produceren en verkopen met respect voor de omgeving en willen daarbij een geprefereerde werkgever zijn.
De activiteiten van Coppens kunnen gepositioneerd worden als “het ten behoeve van de humane voedselketen bereiden,
verpakken, etiketteren, vervoeren en afleveren van diervoeders en/of voedermiddelen bestemd voor de voedering aan
varkens en pluimvee”.
Deze producten worden omgezet in dierlijke eindproducten, waarbij ten volle rekening gehouden wordt met de veiligheid en
gezondheid van mens, dier en ecosystemen. De bewustwording dat we deel uitmaken van de voedselketen is een belangrijk
uitgangspunt bij alle activiteiten, afwegingen en keuzen van medewerkers in de dagelijkse bedrijfsvoering.
Het maatschappelijk beleid is een onderdeel van het totale ondernemingsbeleid en behoort tot de basisverantwoordelijkheid
van de directie. Dit beleid heeft tot doel om op een efficiënte en effectieve manier diervoeders te produceren die veilig zijn
voor mens, dier en milieu.

Onze afdeling productie produceert voeders die veilig zijn voor mens, dier en milieu.

4

Verslag | Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Samenstelling personeelsbestand

10

15

%Mannen
90

%Fulltime
85
%Parttime

%Vrouwen

5

11

8

≤ 24jr
24

25-34jr
35-44jr

35

45-54jr
17

55-59jr
≥ 60jr

Directie/Management
17

4

1

Inkoop

4

Administratie
15
3

Logistiek
Produktie

2
2

Technische Dienst

2
13

Nutritie
Innovatieteam ITC
Kwaliteitszorg
Verkoop

5

Verslag | Maatschappelijk verantwoord ondernemen

1. Veiligheid, gezondheid en welzijn
Coppens richt zich op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers en schakelt daarvoor
vooraanstaande en professionele dienstverleners in. Maandelijks houdt een Arboarts op de locatie van Coppens een
spreekuur. Daarnaast wordt een voor Coppens vaste Arboarts ingezet, met als insteek om een grotere bekendheid te
verwerven met het bedrijf en de specifieke bedrijfsrisico’s.

Mensen maken het verschil
Wij vinden de gezondheid van onze medewerkers erg belangrijk, daarom bieden we periodiek het ePMO aan. Dit zijn onder
andere vragen over leefstijl, werkplek en werkomstandigheden. Het ePMO is een online preventief medisch onderzoek
(PMO), waarmee medewerkers inzicht krijgen in hoe gezond hun leefstijl is, en of er mogelijke gezondheidsrisico’s zijn. Het
brengt daarnaast de mentale en fysieke gezondheid in kaart. Waar krijgen werknemers energie van? Wat levert stress op?
Werknemers ontvangen een persoonlijk rapport, dat inzicht geeft in de mentale gezondheid, leefstijl en fysieke gezondheid.
Tevens worden adviezen gegeven om verantwoord om te gaan met eventuele gezondheidsklachten en risico’s in het werk.
Kortom, we werken aan een gezonde werkomgeving en zorgen dat de kans op ziekteverzuim afneemt. Ook onze
medewerkers worden betrokken in het proces van verduurzaming en sociale innovatie. De betrokkenheid van iedereen
binnen ons bedrijf is heel belangrijk. De arbeidsomstandigheden en voorwaarden worden door Coppens continu gemonitord,
zodat iedereen, ook de oudere werknemer, kan blijven deelnemen aan het arbeidsproces.

De kracht van onze medewerkers
Voor de continuïteit en de kwaliteit van een onderneming is het van groot belang dat er tussen de kwaliteitseisen van de
functie en de kwaliteit van de medewerkers overeenkomsten zijn. Opleiden is een belangrijk middel om deze overeenkomst
te realiseren en dit is dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Opleidingen zijn geen op zichzelf staande activiteiten,
maar sluiten aan bij de functie en bedrijfsdoelstelling en de daarbij behorende afdelingsdoelstelling. We willen onze mensen
opleiden en daardoor verbeteren. We willen ze laten doen waar ze goed in zijn, zodat ze kunnen excelleren. We willen onze
medewerkers in hun kracht zetten én een geprefereerd werkgever zijn.

Het nieuwe werken
Op het kantoor van Coppens Diervoeding zijn diverse ruimten ingericht als flexplek. De collega’s van afdeling verkoop maken
hier volop gebruik van.

In de flexruimte komt onze buitendienst regelmatig bij elkaar om de bezoeken van die dag voor te bereiden en te overleggen met
collega’s.

Preventiemedewerkers
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Omdat we het als bedrijf belangrijk vinden dat er aandacht wordt geschonken aan de arbeidsomstandigheden hebben we
preventiemedewerkers aangesteld. De drie preventiemedewerkers hebben inmiddels een cursus gevolgd welke werd
verzorgd door NEVEDI. De preventie medewerkers hebben de zorg voor een zo groot mogelijke veiligheid, een zo goed
mogelijke bescherming van gezondheid en het bevorderen van het welzijn bij de te verrichten arbeid.
De taken van de preventiemedewerkers zijn divers:
Bijstaan werkgever bij verplichtingen Arbowet.
Medewerking geven bij het opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en evaluatie.
Adviseren van de ondernemingsraad en werknemers.
Medewerking geven aan de uitvoering van het plan van aanpak.

Voedselveiligheid
Leveranciers van diervoeders hebben een sleutelrol bij het borgen van voedselveiligheid. Veilige diervoeders staan aan de
basis van veilig vlees, veilige melk en veilige eieren, kortom veilige levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Werkwijzen van
diervoederleveranciers moeten dan ook zorgvuldig en transparant zijn.
Coppens beseft dat de veiligheid van diervoederproducten (zowel van grondstoffen als van eindproducten) gewaarborgd
moet zijn. Iedere schakel in de keten dient maatregelen te nemen om risico’s in het voortbrengingsproces tot een minimum
te beperken. Voor het waarborgen van de voedselveiligheid van diervoeders, werkt Coppens samen in SecureFeed. We
werken samen aan proactief toezicht op aan te kopen diervoederproducten en –diensten en hun leveranciers. Om dit
toezicht optimaal te laten verlopen, verplicht Coppens zich om maximale openheid te betrachten over mogelijke risico’s voor
de voeder- en/of voedselveiligheid.
SecureFeed staat voor de borging van de voedselveiligheid van diervoeders. SecureFeed ontwikkelt en beheert een
gezamenlijk systeem voor monitoring en risicobeoordeling van grondstoffen en de leveranciers ervan. Door het delen van
kennis en informatie met ketenpartners en externe partijen, werken we aan versterking van het risicobewustzijn en de risicoaanpak. Als onpartijdige organisatie is SecureFeed voor voedselveiligheid van diervoeders het aanspreekpunt voor
deelnemers, ketenpartners en externe partijen. Zo dragen we bij aan het vertrouwen in voedsel uit dierlijke productieketens.
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2. Duurzaamheidsprojecten
Coppens werkt op verschillende manieren aan duurzaamheid. Hieronder worden een aantal projecten toegelicht.

Verduurzaming van grondstoffen
De Nederlandse diervoederindustrie haalt een groot gedeelte van haar grondstoffen uit het buitenland. Verduurzaming van
grondstoffen is daarom een belangrijk speerpunt. De meeste aandacht gaat daarbij uit naar soja- en palmproducten. Via
brancheorganisatie Nevedi streven we ernaar dat 100% van de voor de Nederlandse markt benodigde soja voldoet aan de
milieu- en sociale criteria van de internationale Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS). Om aan de huidige vraag naar
duurzame soja voor Goed Nest Kip, Varken van Morgen en Milieukeur te kunnen voldoen heeft Coppens aanvullende credits
(Book&Claim certificaten) gekocht via RTRS. Daarnaast wordt de palmolie footprint afgedekt door het aankopen van
Book&Claim certificaten bij de internationale Ronde Tafel voor Verantwoorde Palmolie (RSPO).
Coppens borgt het gebruik van verantwoorde soja door deelname aan een module in het kwaliteitssysteem GMP+ Feed
Responsibility Assurance (FRA): MI102 Verantwoord varkens- en pluimveevoer. Het voornaamste doel van de GMP+ FRA
module is het faciliteren van GMP+-deelnemers bij het voldoen aan marktvoorwaarden voor verantwoord geproduceerd
diervoeder. GMP+ International beheert de certificatie schema’s met betrokkenheid en inbreng van de belanghebbende
partijen in de diervoederketen. Multi-stakeholders participatie is een belangrijk aspect voor draagvlak en praktische
toepasbaarheid. Coppens is hier namens de Nevedi bij betrokken als lid van het Subcommittee Responsible Feed.

8

Verslag | Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Innovatieteam
Het innovatieteam van Coppens heeft als doel om kennis te ontsluiten om te komen tot betere diergezondheid en –
prestaties. Hiervoor voert het innovatieteam onderzoek uit in eigen beheer, maar zoeken ze ook regelmatig verbinding met
relevante partners. Daarnaast is het team mede verantwoordelijk voor de borging van de kernwaarde innovatie, zowel
binnen als buiten de organisatie. Ten slotte moeten deze doelstellingen leiden tot nieuwe en bewezen producten voor onze
klanten. Aan onderstaande projecten is in de afgelopen periode volop aandacht geschonken door het innovatieteam.
Project krulstaat en BigXplore
Coppens is deelnemer aan de Werkgroep Krulstaart. Deze werkgroep is opgericht door LTO Nederland en de
Dierenbescherming. Het doel is om inzicht te verkrijgen in de problematiek rondom staartbijten, zodat dit voorkomen kan
worden, zodat het couperen van de staart overbodig wordt. Coppens loopt hiermee voorop in de aanpak van belangrijke
thema’s in de sector en behartigt daarin tevens de belangen van de boer. We werken aan gezonde en eerlijke voeding met
een focus op dierwelzijn maar blijven ook gericht op een juist verdienmodel voor de ondernemer.
Uit het rapport dat opgesteld is door Werkgroep Krulstaart is gebleken dat afleidingsmateriaal grote positieve effecten heeft
op dierwelzijn en gedragsafwijkingen zoals staartbijten. Het beste afleidingsmateriaal is een combinatie van materiaal
waarop te kauwen is, maar wat ook biologisch afbreekbaar is. Met dit in het achterhoofd heeft het innovatieteam samen met
de nutritionisten afleidingsmateriaal ontwikkeld voor pas gespeende biggen. Wat het product uniek maakt, is dat het niet
alleen afleiding geeft, maar tevens ingrediënten bevat die de biggen rustiger maken. Ook de Dierenbescherming is dermate
enthousiast, dat we bezig zijn om het product te certificeren als officieel afleidingsmateriaal. De reacties van de
varkenshouders zijn positief: ‘Er zijn minder rangorde gevechten, dus minder huidbeschadigingen’. “Het controleren van de
gaat biggen makkelijker, omdat ze op je af komen”.

Met de afleidingsbrok BigXplore kunnen oorbeschadigingen bij varkens drastisch teruggedrongen of zelfs voorkomen worden
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Alternatieve eiwitbronnen
Er is een wereldwijde, groeiende vraag naar voedsel voor de mens. Hierdoor staat het gebruik van granen en soja in
diervoeders onder druk. Coppens heeft, naast het verhogen van diergezondheid én het economisch resultaat van de klant,
ook de focus op het duurzaam gebruik van de grondstoffen. Het innovatieteam van Coppens onderzoekt daarom de
mogelijkheden naar het winnen van eiwit uit algen en insecten:
Algen zijn een bron van eiwit en vetten en kunnen in de toekomst dienen als een nieuwe bron van eiwit in diervoeders. Er
zijn veel positieve effecten op diergezondheid bekent. De mogelijkheden van algen zijn door Coppens geïnventariseerd. Door
de (nog) hoge prijs van algeneiwit, is het nog niet mogelijk de producten commercieel toe te passen.
Insecten behoren tot het oerdieet van kippen. Gezien de groeiende wereldbevolking en daarmee de wereldwijde
eiwittekorten en de trend naar lokale productie, zien wij insecten als een innovatieve toepassing. Coppens heeft de
producten getest en ziet meerwaarde van insecten in het kader van vermindering van het antibioticagebruik én voeding voor
jonge dieren. Bij insecten wordt namelijk optimaal gebruik gemaakt van de omzetting van laagwaardig materiaal in dierlijk
eiwit. Het uiteindelijke doel is om minder grondstoffen, welke geschikt zijn voor humane voeding of het milieu zwaar
belasten, te gebruiken in onze producten.
Baby Big XL: grote korrel voor kleine big
De kaakstructuur en kauwspieren van een jonge big blijken veel beter aangepast te zijn aan het opnemen van grote korrels,
dan aan het opnemen van de gebruikelijke kleine korreltjes. Door attractief voer, oftewel grotere korrels, te verstrekken aan
de van nature erg onderzoekende biggen, verbetert de voeropname en de groei.
Naar aanleiding van bovengenoemde feiten heeft Coppens een innovatieve biggenkorrel ontwikkeld; De Baby Big XL. Deze
korrel is qua grootte en samenstelling beter afgestemd op de natuurlijke behoefte van het jonge dier. De unieke
samenstelling van deze grote korrel is speciaal ontwikkeld om de big optimaal voor te bereiden op het traject na het spenen
en de zogeheten speendip te voorkomen. De grote korrel zorgt ervoor dat de big sneller went aan vast voer, meer opneemt,
eerder een goede darmmicrobiota opbouwt en dat de enzymproductie wordt gestimuleerd en grondstoffen beter kunnen
worden verteerd. Daarnaast is een project opgestart met Wageningen UR waarin twee PhD-studenten de effecten van
alternatieve prestarters en Baby Big XL verder bestuderen.

De Baby Big XL zorgt ervoor dat de big sneller went aan vast voer
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Insectenolie
Vet is een belangrijke voedingsbron voor vleeskuiken- en varkensvoeders. Dit komt omdat de energiedichtheid van vet erg
hoog is en de energie makkelijk toegankelijk is. Naast een hoge energiedichtheid zijn vetten ook belangrijke smaakmakers
van het voer. Bepaalde types vetzuren kunnen daarnaast een gezondheid bevorderend effect in het dier bewerkstelligen en
daarmee het antibiotica gebruik mogelijk verminderen. Lange keten vetzuren hebben belangrijke functies in het immuun- en
zenuwstelsel. Ook beïnvloedt het type vet het vetzuurpatroon van het eindproduct. Het innovatieteam bestudeert de
overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende types vetten en maakt vergelijkingen op zowel diertechnisch,
kwalitatief als economisch gebied om de beste keuzes uit de verschillende vetbronnen te kunnen maken. Als resultaat heeft
dit onder andere tot de keuze van een nieuwe vetbron geleidt: insectenolie.
Wereldwijd is Coppens Diervoeding het eerste bedrijf dat insectenolie in voeding voor varkens en vleespluimvee toepast. Dit
doen wij niet zonder reden: het wordt lokaal geproduceerd en de insecten zelf groeien op groene reststromen. Het type vet
is heel goed te verteren door de jongste dieren. Ook werkt het antimicrobieel wat extra positief is voor een goede
darmgezondheid. Momenteel wordt de insectenolie gebruikt in speen- en biggenvoeders en enkele vleeskuikenvoeders.

Wereldwijd is Coppens Diervoeding het eerste bedrijf dat insectenolie in voeding voor varkens en vleespluimvee toepast.
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Promotie onderzoek
Een belangrijke innovatie binnen onze organisatie is het uitvoeren van promotie onderzoek door onze eigen medewerkers.
Op deze manier wordt niet alleen wetenschappelijke kennis beter ontsloten en toegepast in de organisatie, maar ontstaat er
ook een beter netwerk met wetenschappelijke instellingen zoals Wageningen UR. Binnen het huidige promotie onderzoek
staat het direct verstrekken van voeding na uitkomst aan vleeskuikens centraal. Hierbij ligt de focus op welke ingrediënten de
ontwikkeling van het jonge vleeskuiken optimaliseren. Het gaat dan vooral om ontwikkelingen van het maag- en darmkanaal
en immuunsysteem, met als doel het dier ook later in het leven beter weerbaar te maken.
Daarnaast vindt momenteel in een ander project een samenwerking plaats tussen Coppens, Wageningen UR en een andere
partner. Ook aan dit project nemen twee PhD-studenten deel. Er wordt onderzocht wat de beste manier is om biggen voor
het spenen te laten wennen aan vast voer. Dit deed Coppens al met Baby Big XL, maar een verdere verdieping was
noodzakelijk. Op moment van schrijven worden de eerste resultaten uit dit project gebruikt voor een verdere uitbreiding en
verbetering van ons assortiment.
Een ander mooi voorbeeld van integratie van promotie onderzoek binnen Coppens is de kuikenprestarter Re(a)dy. Dit is een
product dat mede is ontstaan uit de kennis die tijdens promotie onderzoek is opgedaan. Op deze manier is Coppens in staat
de nieuwste kennis en inzichten toe te passen in producten.

Promotieonderzoek gericht op het direct verstrekken van voeding
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Re(a)dy
Het kuiken heeft in de eerste levensdagen behoefte aan orgaanaanzet. Om dat te stimuleren ontwikkelde Coppens
Diervoeding een prestarter Re(a)dy. Daarmee wordt de basis gelegd voor de rest van de ronde. Het doel is een optimaal
ontwikkeld kuiken op dag 7. Het rode prestartvoer ruikt lekker en heeft een structuur van een combinatie van meel en korrel.
Daarmee zijn de positieve effecten van beiden gecombineerd: optimale orgaangroei, voeropname en gewichtstoename.
Praktijkervaringen met Re(a)dy laten lagere uitval, kuikens met hoge weerstand, verbeterde technische resultaten bij zowel
reguliere als langzaam groeiende vleeskuikens zien. Gecombineerd met goed opzetmanagement geeft 30 gram Re(a)dy per
kuiken de optimale start van de vleeskuikenronde.

Prestarter Re(a)dy zorgt voor een betere weerstand van het kuiken

Feed Design Lab
Coppens is Community Partner van het Feed Design Lab. Hierin wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een innovatieve en
lerende Community of Practise, met de focus op aspecten voor duurzaam ondernemen in de diervoederindustrie.

Helmond stage stad
Coppens heeft deelgenomen aan het project “Helmond stage stad” waarmee we scholieren uit de regio kennis hebben laten
maken met onze sector. Ook ontvangen we regelmatig groepen scholieren van de Groene Campus om kennis te laten maken
met Coppens en de sector.

Samenwerking met VIC Sterksel
Coppens neemt deel aan het Partnership Innovators. Dit Partnerschip van de varkenshouderij en ketenpartijen is een
samenwerkingsverband voor een duurzame varkenshouderij en varkensvleesketen. Alle deelnemende bedrijven binnen het
partnership werken aan innovatietrajecten op VIC Sterksel. Het partnership heeft als doel de Nederlandse varkenshouderij en
varkensvleesketen uit te laten groeien tot de meest innovatieve in Europa.
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Scharrelkuikens
De vraag naar scharrelkuikens stijgt. Daarom zijn we, naast het bekende Volwaard-Concept, gestart met een aantal nieuwe
concepten, namelijk 'Puur&Eerlijk’ en 'Goed Nest Kip'.
Het biedt vele voordelen zoals: hoge saldo’s, makkelijker werken, duurzaam en diervriendelijk vleeskuikens houden en een
lager antibioticagebruik. In het afgelopen jaar vierden we het 10 jarig jubileum van het Volwaardkuiken. Ook het Beter Leven
Keurmerk van de Dierenbescherming, dat Coppens mee heeft ontwikkeld, heeft haar 10 jarig bestaan gevierd.

Het 10- jarig jubileum van het Volwaard kuiken werd gevierd met de scharrelvleeskuikenhouders

Symposia Hogere Gezondheid
Jaarlijks organiseert Coppens in samenwerking met een aantal stakeholders, zoals dierenartsen, retailers, broederijen en
fokkerij-organisaties, symposia voor pluimvee- en varkenshouders. De symposia hebben als doel te prikkelen, te inspireren
en kennis te delen. Het programma bevat vooraanstaande sprekers met aandacht voor diergezondheid en maatschappelijke
thema’s. Op beide symposia wordt de innovatieprijs uitgereikt. De genomineerden voor deze prijs dragen bij aan een hogere
pluimvee- of varkensgezondheid.

Winnaars innovatieprijs Pluimvee Symposium Vlees 2017
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Research Centre
Coppens maakt gebruik van drie onderzoeklocaties.
In ons Swine Research Centre worden voornamelijk voerproeven gedaan voor vleesvarkens. Om tijdens proeven gewone
praktijkomstandigheden te creëren, worden de voerproeven uitgevoerd in een traditionele vleesvarkensstal met
afdelingen van tachtig varkens met het all-in-all-out systeem. De gelten en beren worden gescheiden opgelegd.
De proeffaciliteit voor vleespluimvee, Poultry Research Centre Vlierden, wordt gebruikt voor het verbeteren van onze
vleeskuikenvoeders. Regelmatig vinden testen plaats om voeders, maar ook rassen, voor snelgroeiende en
segmentkuikens te testen. Focus is het optimaliseren van dierprestaties en het voorkomen van voetzoollaesies. Dit vormt
de basis voor verdere verbeteringen in onze vleeskuikenvoeders. Het Research Centrum wordt ook ter beschikking gesteld
voor proeven van Wageningen UR. Voor specifieke kennis schakelen we op regelmatige basis experts van WUR in.
In het Piglet Research Center in Deurne testen we op een professionele manier biggenvoer, voerstrategieën en nieuwe
grondstoffen. De resultaten uit dit onderzoekscentrum benutten we onder andere om de dierprestaties bij onze klanten
verder te verbeteren. Het vroege leven van een big legt de basis voor het latere leven. Het is belangrijk dat we precies
weten wat er gebeurd in het leven van pas gespeende biggen, zodat we optimaal in kunnen inspelen op de behoeften van
deze diergroep.

De varkenshouder en diernutritionist zorgen samen voor de biggen en het uitvoeren van de proeven in het Piglet Research Centre

Opzet varkensketen
Coppens is betrokken in de opzet van een varkensketen: Coöperate Livestock Production (CLP). Het doel is om een nieuwe
keten op te zetten “van zaadje tot karbonaadje” waarbij we een smaakvol stukje varkensvlees nastreven met toegevoegde
waarde in de gehele keten. De ondernemers in de keten delen samen de visie dat de toekomst van de varkenshouderij ligt in
het werken in ketens. De keten bestaat vanaf de productie van de big tot de afzet van het vlees. Uiteindelijk voldoet het vlees
aan een aantal zeer hoge kwaliteitswaarden die bij de consument tot waarde kunnen worden gebracht.
Uiteindelijk moet de keten aan de volgende eisen voldoen:






Local for local: zoveel mogelijk produceren in de regio voor de regio
Hoge gezondheidsstatus: laag antibioticagebruik
Tracking en tracing om transparant te kunnen zijn qua voedselveiligheid. Zeggen wat we doen en doen wat we
zeggen
Eigen regie om de juiste kwaliteit te garanderen
Marktgericht: afzet in het topsegment van de volumemarkt

Vanuit de MVO gedachte staan we voor betere werkomstandigheden voor medewerkers, een beter milieu voor de omgeving,
een beter leven voor de dieren en een veilig maar vooral lekker stukje kwaliteitsvlees.
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3. Milieu, energie en emissies
Coppens Diervoeding kijkt altijd vooruit om met slimme vindingen en samenwerkingsverbanden te anticiperen op
verwachte ontwikkelingen. Dit doen we door middel van de verduurzaming van processen.

Lean & Green
De ingebruikname van de scheepslosinstallatie in 2010 is mede het startsein geweest voor een plan van aanpak om nog
efficiënter te kunnen werken en het aantal verkeersbewegingen en daarmee de CO 2 uitstoot te kunnen reduceren. Met dit
plan heeft Coppens eind 2012 de Lean and Green Award behaald. Ten opzichte van referentiejaar 2009 is toen een CO 2
reductie van 25% behaald. Voor 2015 tot en met 2020 zijn nieuwe ambities vastgelegd voor een nog verdere vermindering
van CO2 uitstoot van 5%. Om dit te behalen zijn een aantal KPI’s opgesteld voor onder andere het dieselverbruik en de
beladingsgraad.

Meerjarenafspraak energie (MJA-3)
Coppens Diervoeding is in 2012 toegetreden tot de MJA-3. Aan deelname aan de MJA-3 is een ambitie gekoppeld van 30%
energie-efficiencyverbetering in de periode 2005-2020 (gemiddeld 2% per jaar). Een Energie Efficiency Plan (EEP) vormt de
basis van de geplande energiebesparende maatregelen in de periode 2017-2020. Door uitvoering van de geplande
energiebesparende maatregelen voor de periode 2017-2020 wordt een totale energie-efficiencyverbetering van 10,8%
gerealiseerd. Dit komt neer op 11,6TJ. De maatregelen hebben betrekking op de keten, het proces en duurzame energie. Het
betreft onder andere de inkoop van groene stroom, energiezorg- en monitoring, capaciteit- en efficiency onderzoeken en
vervanging van apparatuur.
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4.

Betrokken bij de omgeving

Coppens Diervoeding is niet alleen betrokken bij haar medewerkers en klanten. We zijn ook betrokken bij onze
omgeving.

Omwonenden
We vinden het van groot belang om goed contact te blijven onderhouden met de omwonenden. Dit doen we door regelmatig
overleg te voeren met de werkgroep uit de wijkraad en vertegenwoordigers van Gemeente Helmond. Hierbij wordt de stand
van zaken besproken met betrekking tot geuruitstoot en de ontwikkelingen van het bedrijf in de toekomst, zoals het inzetten
van nieuwe technologieën. De omgeving blijft op deze wijze op de hoogte en is in de gelegenheid mee te denken. Daarnaast
hebben we ervoor gekozen om een website te openen (https://coppens-omgeving.nl/). Op deze site kunnen omwonenden
berichten plaatsen en lezen die Coppens aangaan.

Social media
Met social media willen we de betrokkenheid van en met onze klanten, werknemers en omgeving vergroten. Via deze
kanalen kunnen we op een laagdrempelige manier inzage geven in ons bedrijf en onze betrokkenheid tonen met onze
omgeving. De nieuwsberichten welke we plaatsen zijn erg divers. Denk hierbij aan: de introductie van nieuwe producten,
jubilea van collega’s, evenementen, het voorstellen van collega’s, maatschappelijke ontwikkelingen, bedrijfsreportages van
klanten, maar ook het promoten van activiteiten waar onze klanten en medewerkers bij betrokken zijn.

Carapax
In 2016 is Coppens een samenwerking aangegaan met Carapax. Vanuit Carapax worden de werkzaamheden uitgevoerd door
mensen met autisme. Deze professionals zijn in dienst bij Carapax. Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in
de hersenen op een andere manier. En dat brengt een andere mix van sterke en zwakke kanten met zich mee. Zo hebben
mensen met autisme vaak een goed oog voor detail, zijn ze eerlijk, recht door zee, analytisch en hardwerkend, maar hebben
ze moeite met overzicht houden en sociale contacten en hebben ze een opvallend beperkt aantal interesses of activiteiten.
Autisme zie je niet aan de buitenkant, maar het heeft grote invloed op iemands leven. Elke dag opnieuw. Het is de uitdaging
om de wereld te laten zien dat sociale én economische doelstellingen elkaar niet uitsluiten maar juist versterken.
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