Milcobel beëindigt samenwerking met CEO Peter Koopmans
20 DECEMBER 2019

De raad van bestuur van zuivelcoöperatie Milcobel heeft via een persbericht laten weten dat de samenwerking
met CEO Peter Koopmans in onderling overleg en met onmiddell ke ingang wordt stopgezet. “Met deze beslissing
geeft de raad van bestuur het signaal dat de snelheid van de lopende veranderingsprocessen opgedreven moet
worden en dat de melkpr spositie en de winstgevendheid zowel op korte als middellange term n moet verbeterd
worden”, zegt Dirk Ryckaert, voorzitter van Milcobel.
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Koopmans in onderling overleg en met onmiddell ke ingang wordt stopgezet. “Met deze beslissing geeft de raad van bestuur
het signaal dat de snelheid van de lopende veranderingsprocessen opgedreven moet worden en dat de melkpr spositie en de
winstgevendheid zowel op korte als middellange term n moet verbeterd worden”, zegt Dirk Ryckaert, voorzitter van Milcobel.
Peter Koopmans volgde in april 2018 de pensioengerechtigde Eddy de Mûelenaere op als CEO van de grootste Belgische
zuivelcoöperatie. H was sinds 2014 aan de slag b Milcobel als directeur operations. Daar speelde h onder meer een
hoofdrol in de operationele verbeteringen in de melkverwerking, in de betere benutting van de productiecapaciteit en in de
optimalisatie van de productiekosten. Voordien vervulde Koopmans diverse managementfuncties b Cockerill, Tiense
Suikerraf nader en Südzucker Group.
Na anderhalf jaar komt er nu een einde aan het CEO-schap van Koopmans. Volgens de raad van bestuur van Milcobel bracht
de melkpr spositie in vergel king tot de omgeving niet wat ervan verwacht werd. “Nochtans voerde de coöperatie de
afgelopen jaren tal van investeringen door, werd de productiefolio uitgebreid, werden er posities ingenomen in nieuwe markten
en werd de strategie geheroriënteerd”, klinkt het.
In afwachting van de aanstelling van een nieuwe CEO zal de functie worden waargenomen door een interim-CEO, wiens naam
zo snel mogel k zal bekendgemaakt worden. “Met deze beslissing willen we niet alleen aangeven dat de uitgezette
doelstellingen snel en kordaat ingevuld moeten geraken en de gedane investeringen sneller moeten renderen, maar ook dat
we als raad van bestuur een rol willen vervullen in het succesvol z n van onze zuivelcoöperatie”, aldus nog voorzitter Dirk
Ryckaert.
Begin december bracht vakblad Landbouwleven aan het licht dat het rommelt b de zuivelcoöperatie. Milcobel-leden zouden
zich vragen stellen b de interne democratie en vinden dat het bedr f er maar niet in slaagt om een goede melkpr s te
realiseren. Consultancy-bureau McKinsey werd op initiatief van de raad van bestuur aangesteld om de bedr fsvoering van
Milcobel door te lichten.
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