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Voorwoord

Voor u ligt het Maatschappelijk Verslag van Coppens Diervoeding. Wij maken dit 

verslag om verantwoording af te leggen over onze maatschappelijke resultaten en 

inzicht te bieden in de ambities voor de komende jaren. Hierbij is gekozen voor een 

vorm waaruit blijkt dat wij ons bewust zijn van de huidige maatschappelijk 

discussies en daarbij concrete doelen stellen en activiteiten ontwikkelen, méér dan 

het volgen van bepaalde richtlijnen voor MVO-verslaglegging. 

We zien voor ons bedrijf een goede toekomst in een mooie sector. Door onze 

moderne fabriek in het centrum van de efficiënte veehouderij van Nederland en 

onze specialisatie in varkens en vleespluimvee behoort onze kostprijs tot de 

laagste in de sector. Daarnaast zetten we de kernwaarde innovatie centraal, 

waaruit blijkt dat we onze toekomst altijd als kansrijk zien. 

Uiteindelijk willen mensen:

“ elke dag kunnen vertrouwen op gezonde 
en eerlijke voeding voor dier en mens.” 

En daarom 

“ Staat Coppens Diervoeding garant voor 
hoogwaardige diervoeders in combinatie 
met innovatief en kundig advies, daarmee 
dragen we direct bij aan gezonde en  
optimaal presterende dieren en een  
toekomstbestendige varkens- en vlees-
pluimveehouderij”

We hebben de overtuiging dat we dat in Nederland het beste doen en dat we als 

gidsland gezien worden als het gaat over verduurzaming. Voor ons is het dan ook 

een opdracht om te laten zien dat we hierin voorop lopen.

Hendrik de Vor

Algemeen directeur



MVO verslag Coppens Diervoeding

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 uit maken van de voedselketen is 

een belangrijk uitgangspunt bij alle activiteiten, afwegingen en keuzes 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. 
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Betrokken-
heid

Innovatie

Kernwaarden

Voor Coppens zijn de belangrijkste kernwaarden: 

• betrokkenheid

• innovatie

Betrokkenheid:

• betrokken bij de klant

• betrokken bij Coppens

• betrokken bij maatschappij en milieu

Innovatie richt zich op ’het altijd willen verbeteren’, in alle facetten van het bedrijf 

en met de blik op de toekomst. We nemen onze verantwoordelijkheid zowel naar 

de klant (klantgericht) als naar de maatschappij (MVO) als naar onze eigen 

mensen (waardering). 

Vernieuwing blijkt uit continue productontwikkeling, onze participatie in duurzame 

vleesconcepten, Inno-Feed, ons InnovatieTeam Coppens (ITC) en ons modern 

productieproces.
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1  Verzuimpercentage 2006-2012 gemiddeld 2,7%. Hoger % in 2013 door langdurig zieken.  
De verwachting is dat dit komend jaar weer afneemt.

Feiten en cijfers

• Familiebedrijf

• Raad van Commissarissen

• Raad van Advies

• 71 medewerkers

• 58,8 FTE

• Verkoop ca. 300.000 ton

• Afzetgebied Nederland en België

• Gemiddeld aantal dienstjaren 10,4

• Verzuimpercentage 5%1

• 11 BHV-ers

 

” Voor het Management Team van Coppens 
Diervoeding is continuïteit van groot  
belang. Niet alleen voor ons eigen bedrijf, 
maar zeker ook voor de bedrijven van 
onze klanten.”

MT Coppens
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4

14

3

3

3

2

1
5

18

18

5
6

11

12

25

41

 ≤ 24j

 25-34jr

 35-44jr

 45-54jr

 55-59jr

 ≥60jr

 Directie/Management

 Inkoop

 Administratie

 Logistiek

 Produktie

 Technische Dienst

 Nutritie

 Innovatieteam ITC

 Kwaliteitszorg

 Verkoop

17% 15,6%

83% 84,4%

 Mannen

 Vrouwen

 Fulltime

 Parttime



MVO verslag Coppens Diervoeding

Veiligheid, Gezondheid en Welzijn

Coppens richt zich op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers 

en schakelt daarvoor vooraanstaande en professionele dienstverleners in. Maan- 

delijks houdt een Arboarts op de locatie van Coppens een spreekuur. Voor Coppens 

wordt een vaste Arboarts ingezet met als insteek om een grotere bekendheid te 

verwerven met het bedrijf en specifieke bedrijfsrisico’s.

Mensen maken het verschil

Ook onze medewerkers worden betrokken in het proces van verduurzaming en 

sociale innovatie. De betrokkenheid van iedereen binnen ons bedrijf is heel belangrijk. 

Samen gaan we voor het resultaat, we hebben geloof in ons eigen kunnen. 

Competentiemanagement

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 bedrijfs-

doelstelling en de daarbij behorende afdelingsdoelstelling. Opleiden kan dan ook 

beschouwd worden als een Tool of Management. Met opleidingen wordt beoogd 

een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van de “fit” tussen medewerker en 

organisatie. Om deze “fit” tot stand te brengen worden er gesprekken gevoerd over 

opleidingen die de afdelingsleiding noodzakelijk vindt en over opleidingen die de 

medewerker wenselijk acht.

Verduurzaming van grondstoffen

De Nederlandse diervoederindustrie haalt een groot gedeelte van haar grondstoffen 

uit het buitenland. Verduurzaming van grondstoffen is daarom een belangrijk speer- 

punt. De meeste aandacht gaat daarbij uit naar soja. Via branche-organisatie Nevedi 

streven we ernaar dat in 2015 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 de 

Kip van Morgen te kunnen voldoen heeft Coppens aanvullende credits (Book&Claim 

certificaten) gekocht via RTRS. 
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Evelien 
Alderliesten

Duurzaamheidsprojecten

InnovatieTeam Coppens

Het InnovatieTeam van Coppens is betrokken bij verschillende externe projecten, 

onderhoudt netwerkcontacten met externe deskundigen, verricht literatuurstudies 

en voert praktijkproeven uit in onze Research Centra.

“ Vanuit één van de projecten waarbij ik  
betrokken was, kwamen echte eyeopeners 
naar voren welke we direct toegepast 
hebben bij de ontwikkeling van de nieuwe 
zeugenvoerlijnen.” 

vertelt Evelien Alderliesten (innovatiemanager).

“ Vet heeft namelijk veel meer eigenschap-
pen dan alleen het toevoegen van energie 
aan het voer. Deze eigenschappen, die 
gerelateerd zijn aan het behalen van  
optimale diergezondheid, hebben we 
uitgebreid onderzocht en vertaald naar 
een praktische toepassing.”



MVO verslag Coppens Diervoeding

Duurzaamheidsprojecten

Project krulstaart 

Coppens is deelnemer aan de Werkgroep Krulstaart. Deze werkgroep is opgericht 

door LTO Nederland en de Dierenbescherming. Het doel is inzicht te verkrijgen in de 

problematiek rondom staartbijten, zodat dit voorkomen kan worden, waardoor 

couperen 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 ook 

gericht op een juist verdienmodel voor de ondernemer. Onderdeel van het project 

is een onderzoek op VIC Sterksel in combinatie met praktijk bedrijven.

Uit het rapport dat opgesteld is door Werkgroep Krulstaart is gebleken dat afleidings- 

materiaal grote positieve effecten heeft op dierwelzijn en gedragsafwijkingen zoals 

staartbijten helpt verminderen of voorkomen. Het beste afleidingsmateriaal is een 

combinatie van materiaal waarop te kauwen is, maar wat ook biologisch afbreekbaar 

is. Met dit in het achterhoofd ontwikkelt het InnovatieTeam Coppens afleidings- 

materiaal dat naast afleiding ook voedingsplussen met zich meebrengt voor dieren 

die gechallenged worden door stress.

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.

Innovatieve biggenbrok

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 samen-

stelling 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 darmflora opbouwt en dat de enzymproductie wordt gestimuleerd 

en grondstoffen beter kunnen worden verteerd.

Reductie antibiotica gebruik

Het meeste antibiotica gebruik in de varkenshouderij vindt plaats als gevolg van de 

speendip. De Baby Big XL is een stap in de goede richting om de speendip en het 

bijbehorende antibiotica gebruik te verminderen. Door het verminderen van de speen- 

dip zal het welzijn toenemen en daarbij ook het rendement voor de varkenshouder.  

Het kijken naar de natuurlijke behoefte van biggen en hierop inspelen heeft duidelijk 

grote positieve gevolgen. Niet alleen op dierprestaties, maar ook gedragsmatig en 

op het gebied van stress zijn positieve resultaten te verwachten met de Baby Big XL. 

Hiervan profiteren zowel big als boer!
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Duurzaamheidsprojecten

Effect vetten op duurzaamheid

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 een belangrijke smaakmakers van 

het voer. Vetten worden zowel gesynthetiseerd in planten als dieren, en bestaan uit 

vetzuren welke kunnen bestaan uit dubbele bindingen (onverzadigde vetzuren) en 

vetzuren met alleen enkelvoudige bindingen (verzadigde vetzuren).  Linolenic en 

linoleic, ook bekend als omega 3 en omega 6 vetzuren, zijn essentieel en kunnen 

niet door een dier of mens zelf gemaakt worden. Bepaalde types vetzuren kunnen 

daarnaast een gezondheid bevorderend effect in het dier bewerkstelligen en 

daarmee 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 Coppens bestudeert 

de overeenkomsten en  verschillen tussen de verschillende types vetten, maakt 

vergelijkingen op zowel diertechnisch, kwalitatief als economisch gebied om de 

beste keuzes uit de verschillende vetbronnen te kunnen maken.

Volwaard 

Er is een toenemende vraag naar scharrelkuikens. Daarom is 

Coppens naast het bekende Volwaard kuiken gestart met een 

nieuwe variant. Onze klanten leveren nu ook scharrelkuikens 

binnen het concept van ‘Puur & Eerlijk’. Beide concepten zijn 

een succes.

De concepten bieden vele voordelen, zoals hoge saldo’s, 

makkelijker werken, duurzaam en diervriendelijk vleeskuikens 

houden en een lager antibioticagebruik. 

Symposia hogere varkens- en pluimveegezondheid

Jaarlijks organiseert Coppens in samenwerking met een aantal stakeholders,  

zoals dierenartsen, retailers, broederijen en fokkerij-organisaties,  symposia voor 

pluimvee- en varkenshouders. Het programma bevat vooraanstaande sprekers op 

het gebied van diergezondheid en maatschappelijke thema’s met als doel te 

prikkelen, te inspireren en kennis te delen op het gebied van zowel dierlijke als 

economische gezondheid. We zijn hiermee trendsettend op dit gebied. 
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Duurzaamheidsprojecten

WBSO

Coppens neemt al een aantal jaren deel aan de stimuleringsregeling WBSO.  

Het aantal innovatie uren neemt gestaag toe en er lopen op dit moment een drietal 

projecten met onderzoek naar:

• het voorkomen van voetzoolproblematiek bij pluimvee

• de oplossing van enterococcenproblematiek (gewrichtsproblematiek) bij biggen

• anti-stressmiddel bij pluimvee

• mogelijkheden van vacuümcoating

• energiebesparing in het maalproces

•  technische haalbaarheid van diervoeder op basis van eiwitten en  vetten 

gewonnen uit insecten

Samenwerking met WUR en HAS

Bij verschillende projecten werkt Coppens samen met de WUR en de HAS. Vanuit 

de HAS zijn er regelmatig studenten die bij Coppens hun stage vervullen of 

projecten uitvoeren. In 2013 hebben we als Coppens diverse stagiaires een kans 

gegeven:

• 1 stagiair bij Logistiek

• 1 stagiair bij InnovatieTeam Coppens (ITC)

• 2 stagiaires bij Bedrijfsbureau

Coppens heeft deelgenomen aan het project “Helmond stage stad” waarmee we 

scholieren uit de regio kennis hebben laten maken met onze sector. Ook ontvangen 

regelmatig groepen scholieren van de Groene Campus om kennis te laten maken 

met Coppens en de sector. We werken daarnaast samen met Tias en met HAS 

kennistransfer.

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, PRC Vlierden, wordt ook ter beschikking 

gesteld voor proeven van de WUR (Wageningen University & Research centre). 

Voor specifieke kennis schakelen we op regelmatige basis experts van WUR in.
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Duurzaamheidsprojecten

Samenwerking met VIC Sterksel

Coppens neemt deel aan het Partnerschip 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.

Coppens is Community Partner van het Feed Design Lab FDL. 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.

Mestinvesteringsfonds

Coppens Diervoeding is lid van het Mestinvesteringsfonds omdat we grote waarde 

hechten aan het versnellen van mestverwerking in Nederland. Samen met andere 

partijen is het loket Mestverwerking opgezet. In het loket werken het Mestinvesterings- 

fonds, het Projectbureau Lokale Mestverwerking en de drie regionale LTO-fondsen 

samen om initiatieven te ondersteunen met kennis en financiële middelen. 

De deelnemende partijen uit de voerindustrie, de Land- en Tuinbouworganisaties, 

NVV en Rabobank hebben elkaar gevonden in het grote belang van het verder 

sluiten van mineralen kringlopen in Nederland. Mestverwerking is daarbinnen een 

belangrijke stap om zo de maximale waarde uit organische meststoffen te kunnen 

halen, zowel in Nederland als daarbuiten. Het Mestinvesteringsfonds ondersteunt 

concrete investeringsplannen en helpt hiermee om mestverwerking in Nederland 

te versnellen en zodoende het mestprobleem voor haar klanten mede op te lossen.  
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Milieu, energie en emissies

Coppens Diervoeding kijkt altijd vooruit om met slimme vindingen en samenwer-

kingsverbanden te anticiperen op verwachte ontwikkelingen. Dit doen we ook op 

het gebied van 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 CO2 uitstoot te kunnen reduceren.  

Met dit plan heeft Coppens eind 2012 de Lean and Green Award behaald. De ambitie 

is om binnen 5 jaar de uitstoot van CO2 met 25% te verminderen ten opzichte van 

referentiejaar 2009. Om dit te behalen zijn een aantal KPI’s opgesteld, o.a. 

optimalisatie van de planningssoftware en het gebruik van boordcomputers.  

Met nog een jaar te gaan bedroeg de relatieve besparing eind 2013 25,7%.

Meerjarenafspraak energie (MJA-E)

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 

2013-2016. 

Door uitvoering van de geplande energiebesparende maatregelen voor de periode 

2013-2016 wordt een totale energie-efficiencyverbetering van 8% gerealiseerd.  

Met de maatregelen die in 2013 zijn genomen hebben is een besparing gerealiseerd 

van 2,8TJ. Dit komt neer op een CO2 reductie van 190.000 kg.
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Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap   

Overleg met de omgeving

Periodiek wordt door Coppens overleg gepleegd met een 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 wordt op 

deze wijze vroeg in dit traject op de hoogte gesteld en is in de gelegenheid mee te 

denken.

Ambassadeurs

Coppens draagt sportclubs, verenigingen en studieclubs in het werkgebied een 

warm hart toe. Vandaar dat wij ook regelmatig voldoen aan sponsorverzoeken. 

Medewerkers van Coppens treden op als ambassadeur en sponsoren daarmee hun 

club voor een vast bedrag per jaar. Het belangrijkste doel dat we met deze sponsoring 

willen bereiken is het creëren van maatschappelijke betrokkenheid. Wij zijn er van 

overtuigd dat dit het beste lukt door de vereniging of een afvaardiging daarvan 

kennis te laten maken met ons bedrijf. Bijvoorbeeld via een presentatie over Coppens 

of een excursie in onze productie. En natuurlijk zijn er nog vele andere invullingen 

van hoe we maatschappelijke betrokkenheid creëren.

Lidmaatschap Atlant

Onze overtuiging is dat iedereen van waarde is voor de maatschappij. Nagenoeg 

iedereen heeft een zekere arbeidspotentie. En die komt het beste tot zijn recht in 

een zo ‘gewoon’ mogelijke (werk)omgeving, waarin men net als ieder ander gewoon 

meedoet. Met deze overtuiging is Coppens partner van de netwerkorganisatie 

Atlant Groep. Deze organisatie helpt mensen met een grote afstand tot de arbeids- 

markt aan werk en bedrijven aan werknemers. Waar nodig wordt werk geboden 

binnen daarvoor speciaal ingerichte werkomgevingen. Deze bevinden zich vaak 

midden in de lokale samenleving. Zo werd assistentie verleend door Atlant Groep 

Helmond bij het vullen van goodiebags voor de door Coppens georganiseerde 

symposia Hogere Pluimvee- en Varkensgezondheid en zijn we actief deelnemer 

aan bijeenkomsten van Atlant.


