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Blik in de 
 machinekamer

Als onderneming kijken we in verschillende richtingen: naar het verleden, om 
ervan te leren – naar de toekomst, om de juiste koers uit te stippelen. Met de 
Visie 2030 hebben we een duidelijk doel gesteld dat DMK verder op weg zal 
helpen om krachtiger en concurrerender te worden. Transformatie was en is de 
motor die, ondanks de crisis, niet hapert. Maar hoe zit het met het heden?

Niet alleen corona deed ons beseffen dat we meer in het hier en nu leven dan 
we ons misschien gerealiseerd hadden. Voor onze melkveehouders is de vraag 
‘Wat nu?’ minstens even dringend als het gaat om producentenprijzen, regelge-
ving of eisen.

En ook de medewerkers – die maanden achter de rug hebben die met recht ‘de 
extra mijl’ genoemd kunnen worden – laten zich bij hun werk leiden door wat 
er uit de afgelopen periode kan worden meegenomen en welke zaken aange-
pakt moeten worden.

Daarom nemen we in dit nummer een kijkje achter de schermen. We vragen 
medewerkers hoe ze in interdisciplinaire teams oplossingen vinden om midde-
len te besparen. Melkveehouders vertellen hoe zij werken aan methoden om 
te voldoen aan de eisen die aan hun bedrijf gesteld worden. Verkoopvertegen-
woordigers brengen verslag uit over hun strategieën om DMK-producten op de 
markt te brengen en vele anderen geven ons inzicht in hun werk.

Dit alles is natuurlijk niet mogelijk – zelfs niet in het hier en nu – zonder het 
‘wij-gevoel’, dat we steeds meer in de onderneming waarnemen, maar dat ook 
regelmatig op de proef wordt gesteld en allesbehalve een uitgemaakte zaak is. 
Zoals CEO Ingo Müller het treffend verwoordde in het laatste nummer:  
De onderneming, dat zijn we allemaal.

Veel plezier bij het lezen!

Beste lezers,

Oliver Bartelt

Beethoven spelen voor je 
koeien verhoogt de melk-
productie. Britse psychologen 
ontdekten in een experiment dat 
langzame muziekstukken werken als 
akoestische strelingen. De ontspannen 
koeien leverden ongeveer drie procent 
meer melk.

Strijkorkest

Bronnen: SPIEGEL, WDR, ARD Planet Wissen

Als we naar de melk in het glas kijken, 
zien we eigenlijk een heleboel kleine 
vetdeeltjes. Als er licht doorheen valt, 
wordt het verstrooid en krijgt het een 
heldere kleur. De witte kleur komt 
echter van het eiwit in de melk.

Beknopte kleurenleer

“Een land overvloeiende van melk en honing” –  
deze uitdrukking komt uit het Oude Tes-
tament en staat voor het Beloofde 
Land. Melk werd beschouwd als een 
symbool van rijkdom. In de oudheid 
en de middeleeuwen werd het 
gebruikt als geneeskrachtige drank 
en schoonheidsmiddel.

Mystiek, mooi, rijk 

1.

2.

3.

Licht.

Vet- en  
eiwitmoleculen

Goed om  
  te weten!
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1
… Annika Heinemann uit Ovelgönne was erg  
gecharmeerd van deze zonsopgang met koe: Toen 
ze vorige zomer op een ochtend de koeien ophaalde, 
ging ze op de grond liggen en legde ze het moment 
vast met haar camera. Ze verheugt zich nu al op de 
schoonheid van de natuur en de dieren deze zomer.

WEDSTRIJD!

FEITEN & CIJFERS FEITEN & CIJFERS
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... woorden telt ons jaarverslag dit jaar. Maar voor een jaar 
als 2020 hebben we meer woorden nodig om de vele over-
wonnen uitdagingen te beschrijven. Wie geen tijd heeft om 
te lezen: Voor het eerst is het jaarverslag in audioformaat te 
beluisteren op www.dmk.de/nl/2020, en ook op Spotify  
en YouTube. 
 
Meer over het digitale jaarverslag op blz. 39.

18.242

FEITEN & CIJFERS FEITEN & CIJFERS
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115.000
… ton kaas wordt elk jaar in Edewecht geproduceerd. De locatie   

heeft een oppervlakte van iets minder dan 20 ha. Een bedrijf met  
traditie – het begon allemaal bijna 50 jaar geleden met de oprichting van 

de Zentralkäserei Oldenburg (ZKO). In Edewecht worden niet alleen  
hoogwaardige kaasproducten voor de nationale en internationale  

markt geproduceerd (blokartikelen en gesneden kaas),  
maar ook boter, weipoeder en weiconcentraat.

Het pekelbad, van kaasfabriek 1 bevat 1,5 miljoen liter 
pekel, waar elk jaar ongeveer 30.000 ton kaas door-
heen gaat. Hier wordt de kaas na twee tot drie dagen 
gespoeld voordat hij verpakt wordt.  
 
Tijdens de boterproductie worden er regelmatig mon-
sters genomen voor kwaliteitsonderzoek (zie hieronder).

FEITEN & CIJFERS FEITEN & CIJFERS
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H et is zomer 2021 en onze 
onderneming bevindt zich 
nog steeds in een tijd van 
razendsnelle veranderingen. 

DMK en haar  medewerkers en melkvee-
houders staan nog steeds voor enorme 
uitdagingen. Maar de pandemie heeft 
veel wat drie jaar geleden met Strategie 
2030 in gang werd gezet, in een stroom-
versnelling gebracht. Het feit dat we nu 
steeds meer mobiel werken, dat we op 
professioneel en menselijk vlak naar el-
kaar toegroeien, onszelf steeds meer als 
een team zien en oplossingen uitwerken 
met collega’s van andere afdelingen, 
vaak over de landsgrenzen heen. Dit alles 
wordt steeds meer deel van het normale, 
dagelijkse leven. DMK – en ieder afzon-
derlijk – profiteert hiervan. In het vorige 
nummer hebben we ons geconcentreerd 
op mensen en uitgezocht wat medewer-
kers en melkveehouders persoonlijk 
motiveert in hun werk. Nu gaan we in op 
de vraag waar ze specifiek aan werken 
– en hoe dat eruitziet. Wij laten de ge-
dachte en de werkwijzen achter GBS en 
programma’s zoals TIGER e.d.zien. Ook 
nemen we een kijkje achter de schermen 
van een melkveebedrijf dat werkt met 
gerichte technologische ondersteuning. 
En we laten zien hoe belangrijk het tradi-
tionele ambacht van de melkveehouderij 
is, ook voor jongere mensen.

De medewerkers en 
melkveehouders van 

DMK doen enorm veel 
om het bedrijf vooruit 

te helpen. Op de vol-
gende bladzijden laten 
ze zien waar ze op hun 

vakgebied en op de 
boerderij mee bezig 

zijn – en wat hun 
taken zo  belangrijk 

maakt.

we      
doen.

Wat

Bin nen kijken

TOPTHEMATOPTHEMA
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T eams kunnen ber-
gen verzetten. Als 
team kun je bereiken 
waartoe je als eenling 

meestal niet in staat bent. Op dat 
idee is het TIGER-programma ge-
baseerd. In afdelingsoverschrij-
dende teams wordt de kennis 
van de medewerkers gebundeld, 
om alle activiteiten bij DMK voortdurend 
te verbeteren. Tijdens gezamenlijke ver-
gaderingen bespreken de teams oplossin-
gen die de prestaties verbeteren op het 
gebied van veiligheid, kwaliteit, kosten, 
toegevoegde waarde, moreel of milieu bij DMK. Met 
grote, zogeheten crossfunctionele projecten worden 
hele productcategorieën onder de loep genomen en 
wordt nagegaan aan welke ‘knoppen’ in de waardeke-
ten kan worden gedraaid om meer efficiency te berei-
ken en kosten te besparen. Tot dusver zijn in allerlei 
fabrieksprojecten al aanzienlijke bedragen bespaard.
Een van deze crossfunctionele projecten binnen TI-
GER draagt de naam Transformer, wat ‘een proces van 
verandering of vernieuwing’ betekent. Een verande-
ring of vernieuwing van oude werk- en productiepro-
cessen is ook dringend noodzakelijk om concurrerend 
te blijven op de zeer competitieve zuivelmarkt. “Als 
een van de grootste kaasproducenten en –snijders, 
moet DMK alle mogelijkheden benutten”, aldus Karl 
Eismann, Director Operations van de Business Unit 
Private Label. “Als onderdeel van Transformer hebben 
we, naast grote investeringen, een brede agenda: we 
willen onder andere uitzoeken in welke technologieën 
we willen investeren voor de toekomst.”
Bij Transformer ligt de nadruk dus niet alleen op de 
vernieuwing van productieapparatuur, maar ook op 
het thema digitalisering.

“Vorig jaar dachten we na over ons verpakkings-
netwerk – daarbij ging het er onder andere over hoe 
we ons voorbereiden  op de toekomst en waar we 

moeten investeren”, herinnert 
Karl Eismann zich. “Dit heeft 
ons ertoe aangezet om groter te 
denken – niet alleen puur vanuit 
productieoogpunt, maar holis-
tisch, met betrokkenheid van 
alle belanghebbenden.” Wat in 
theorie goed klinkt, moest ver-
volgens in de praktijk worden 
gebracht. Karl Eismann en zijn 
team voerden veel besprekingen 
met medewerkers en belangheb-
benden en moesten hun plan-
nen uitleggen. Voor geen van 

hun vorige projecten, zo meldt hij, hebben ze zoveel 
moeten praten en overtuigen als voor Transformer. 
“Eerst dachten we dat het te veel gedoe was, maar 
we beseften dat we ‘iedereen’ mee moesten krijgen 
en enthousiast moesten maken voor het idee van 
holistisch denken.” De bereidheid om deel te nemen 
is belangrijk voor nu en de toekomst, wil het project 
überhaupt slagen. Intussen, zegt hij, is er een grote 
dynamiek ontstaan in de teams. “De collega’s nemen 
hun verantwoordelijkheid en willen een efficiënte 
en toekomstgerichte afdeling snijden en verpakken 
realiseren”, bevestigt Karl Eismann. Dit is positief 
voor Transformer en in de komende maanden zal het 
belangrijk zijn om dit soort samenwerking te blijven 
uitbreiden. “We willen zoveel mogelijk medewerkers 
inspireren met het idee van de holistische aanpak en 
het team stap voor stap uitbreiden”, is de wens van 
Karl Eismann. Daarom is het voor hem en z’n team 
nooit teveel om mensen over Transformer te blijven 
vertellen. Over de successen – en over dingen die niet 
zo goed gingen.

Eismann is er zeker van dat Transformer in de 
toekomst meer ingang zal vinden, en dat de medewer-
kers het steeds meer zullen omarmen. In zijn ogen 
zouden er dan geen grenzen meer zijn aan het grote 
doel: resultaatverbetering.

Het TIGER-programma creëert toegevoegde waarde voor DMK.
Dankzij de inzet van vele medewerkers wordt momenteel een 

aanzienlijk potentieel in de afwerkingsafdeling benut.

Onze teams  
creëren waarde

“Een constructieve  
en ontspannen sfeer”

Romy Paepke, Teamleider Productontwikkeling  
Kaas, BU Industrie

“We zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 
nieuwe producten en processen en bieden daarom 
ondersteuning bij proces- en productoptimalisaties. 
Momenteel werken we samen met tal van collega’s 

van andere afdelingen aan de optimalisering van het 
‘verpakkingsproces’ in het kader van het Transformer- 
project. Hierbij bekijken we de procesketen vanaf de 

levering van de grondstof, de kaas (rekening houdend 
met de rijpingsomstandigheden en de effecten daarvan 
op de verwerking), via het snijden, raspen en verpak-
ken, tot de kant-en-klare consumentenverpakking in 

het schap van de supermarkt.
In het project wordt veel nadruk gelegd op openheid 
en transparantie, wat zorgt voor een constructieve 

en toch doelgerichte werksfeer. Ik ervaar de omgang 
met elkaar als respectvol en doelgericht. Tot dusver 

hebben we al allerlei ideeën en optimaliseringsslagen 
geformuleerd, die momenteel op haalbaarheid en 

potentieel worden onderzocht: bijvoorbeeld verbete-
ringsmogelijkheden in de vorm van besparingen op 

verpakkingsmateriaal, of de verhoging van de fabriek-
sefficiency door meer gestandaardiseerde grondstof-

kwaliteiten, efficiëntere installaties of geoptimaliseerde 
handling. Ik weet zeker dat op veel plaatsen positieve 

effecten kunnen worden bereikt voor alle betrokkenen. 
De open discussies in de projectgroepen gaven me een 
veel beter inzicht in de problemen en uitdagingen van 
de andere deelnemers en de Business Units. Ongeacht 
het verdere verloop van het Transformer-project, ben 
ik ervan overtuigd dat de intensieve uitwisseling onze 

samenwerking enorm zal bevorderen.”

“Uitwisseling wordt 
vanzelfsprekender”

Gianna Krieger, Senior Product Manager  
Gele Lijn, BU Private Label

“Naast het bedenken en presenteren van 
 nieuwe producten voor de Duitse levensmidde-
lendetailhandel, ben ik verantwoordelijk voor 
veel projecten met betrekking tot de product-

portfolio, waaronder verpakkingen. De dynamiek 
van de markt vereist dat we met steeds kortere 

tussenpozen nieuwe normen stellen en die op een 
betrouwbare manier aanbieden. Wij houden in 

het kader van Transformer rekening met projec-
ten zoals de ontwikkeling van duurzame verpak-
kingen, aangezien deze van invloed kunnen zijn 

op het machinepark.
Het team dat naar de processtadia kijkt, is 

 crossfunctioneel samengesteld met vertegen-
woordigers van marketing, verkoop, operations, 

logistiek, verpakkingsontwikkeling en, tot op 
zekere hoogte, kwaliteitsbeheer en inkoop. 

Afhankelijk van het onderwerp en de vraagstel-
ling worden nog andere collega’s van andere 

afdelingen erbij betrokken. Ik heb het gevoel dat 
dit soort uitwisseling steeds vanzelfsprekender 
wordt. Het is motiverend en boeiend om te zien 
hoe je daardoor een beter inzicht krijgt in wat 

elke afdeling doet. De Transformer-teams hebben 
al enkele geweldige en interessante   

oplossingen bedacht!
Zo leer je niet alleen je collega’s van de fabrie-

ken beter kennen, je krijgt ook een beter inzicht 
in de hele waardeketen. Een dergelijke cros-

sfunctionele samenwerking is voor mij tot nu toe 
uniek. De gezamenlijke analyse maakt een veel 

beter inzicht in de processtadia en de onderlinge 
relaties mogelijk. Deze kennis helpt alle betrokke-

nen – ook bij andere projecten.”

Binnen 
kijken

Karl Eismann, Director Operations 
BU Private Label, is verantwoorde-

lijk voor het TIGER-project.

TOPTHEMATOPTHEMA
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“Gemeen- 
schappelijke    
 kenmerken  
vaststellen”

Karin Iffland, Business Partner  
Kwaliteitsmanagement, BU Private Label

“Mijn doel is de kwaliteit te verbeteren in  
acht fabrieken van de Business Unit Private Label. Ik  

ontwikkel concepten om processen te kunnen opti maliseren, 
standaardiseren en de onderlinge uitwisseling van ideeën te kun-
nen bevorderen om van elkaar te leren. Multifunctionele teams 
zijn voor mij zeer waardevol, onder andere omdat ze het moge-
lijk maken om gemeenschappelijke kenmerken en verschillen 

duidelijk te identificeren. Dit bevordert het wederzijds begrip en 
voorkomt misverstanden en verkeerde interpretaties, niet alleen 

van technische aard, maar ook op het persoonlijke vlak. De oplos-
singen en besluiten van de teams zijn meestal goed onderbouwd 
omdat ze vanuit alle invalshoeken zijn bekeken en geëvalueerd. 

Geheel volgens het motto ‘alleen ben je sterk, als team onverslaan-
baar’. Een bedrijfscultuur veranderen is niet eenvoudig. Daarom 
moeten we in het begin altijd het inzicht in de rollen verduidelij-

ken. Dit werkt veel beter in een team dan wanneer het uitsluitend 
door de leidinggevende wordt gedaan. We hebben ook al veel 

bereikt: bijvoorbeeld de ontwikkeling van een tool die klachten en 
blokkades evalueert. Daartoe moesten we een uniforme gegevens-

basis definiëren voor alle fabrieken van de BU Private Label en 
de BU Industrie. Dankzij de verkregen transparantie en vergelijk-
baarheid kunnen trends en systematische fouten in klachten en 

blokkades worden opgespoord en doeltreffende preventieve maat-
regelen worden genomen. Tegelijkertijd kunnen 
we met deze tool de doeltreffendheid van de 

maatregelen meten. Transparantie door mid-
del van gegevens en feiten is de eerste stap 

naar verbetering. Een onderbuikgevoel als 
eerste indicatie kan echter misleidend 

zijn. Alleen als we ons bewust zijn van 
de situatie, kunnen we die veran-

deren. Door middel van afspraken 
met vaste data (jour-fixe) tussen de 
fabrieken konden we de onderlinge 
acceptatie en het wederzijds begrip 

verbeteren. We delen ideeën en 
oplossingen voor problemen en leren 

van elkaar. En juist dat principe vind ik 
terug in het Transformer-project.”

“Een enorme  
hoeveelheid  

samengevoegde  
kennis bij DMK”
Bernd Semken, Head of Corporate  

Procurement Packaging, DMK

“Bij het Transformer-project vertegenwoordig ik de 
inkoopkant. Samen met andere interne inkoopdes-
kundigen lichten we het gehele verpakkingsproces 

door. Hierbij beoordelen we verpakkingsmaterialen en 
zoeken we naar optimalisatiemogelijkheden om kosten 

te besparen. We kijken welke leveranciers uit onze 
portfolio op deze locatie de meeste waarde opleveren 

voor DMK voor juist dit soort verpakkingen.
De teams worden individueel samengesteld, afhan-

kelijk van de processtap. En wanneer onze expertise 
gevraagd wordt, zijn we beschikbaar. Op dit moment 
zijn we actief in verschillende TIGER-projecten. Het is 
leuk om te ervaren hoe gemotiveerd de collega’s zijn. 
De discussies zijn open en respectvol, en het is gewel-
dig om zoveel goede ideeën te zien ontstaan. Momen-

teel beoordelen we maatregelen zoals het verminderen 
van de foliedikte bij de verpakking van kaasplakken: 
hoe ver kunnen we de foliedikte verminderen zonder 

aan kwaliteit of cyclusprestaties in te boeten? Door het 
materiaal op een verstandige manier te verminderen, 
kunnen aanzienlijke bedragen bespaard worden! Dit 
maakt ons ook duurzamer. In dit project wordt een 

enorme hoeveelheid samengevoegde kennis bij DMK 
zichtbaar. Succes staat en valt eigenlijk altijd met de 

juiste samenstelling van teams.”

“Ervaren wat je  
eigen ideeën  

kunnen doen”
Gerwin Westendorp,  

Value Chain Optimiser | Gullfoss 

“Om voortdurend te verbeteren, moeten we de proces-
gerichte samenwerking uitbreiden over de afdelings-

grenzen heen. Het resultaat: meer begrip voor elkaar, 
meer oplossingen voor handel en consumenten. Ons 
doel moet zijn de consumenten tevreden te stellen, 

zodat zij op hun beurt meer van onze producten kopen. 
Dat biedt ons de mogelijkheid om uiteindelijk meer uit 

te betalen aan onze melkveehouders.
In mijn werkend leven heb ik met veel organisaties 

samengewerkt. Helaas waren de meesten te veel gericht 
op afdelingsdoelen, waardoor de efficiency en de 

algemene resultaten uit het oog verloren raakten.  En 
de waardeketen werd op die manier evenmin geopti-

maliseerd. Transformer maakt het niet alleen mogelijk 
om teams van onderzoek en ontwikkeling, logistiek, 
inkoop en verkoop samen te brengen, maar ook alle 
functies daartussen. Wij hebben zelfs verschillende 
bedrijfsonderdelen en markten samengebracht. Alle 
deelnemers gingen virtueel de waardeketen langs en 

bespraken wat werkt en wat verbeterd kan worden. Uit 
vele kleine ideeën ontstonden grotere idee-
en met het potentieel om de waardeketen te 

verbeteren. Ideeën identificeren is één ding, de 
uitvoering is iets heel anders. Bij de end-to-end be-

nadering bijvoorbeeld zijn de mensen die 
alles moeten implementeren degenen 
die het eerst bepaalde mogelijkheden 

hebben geïdentificeerd. Op die manier 
ervaren ze in de praktijk wat er met hun 

ideeën wordt bereikt. Deze medewer-
kers en eigenlijk alle deelnemers zijn 

zeer gemotiveerd. Het principe van 
voortdurende verbetering in het 
kader van TIGER bevordert niet 

alleen de prestaties van DMK, maar 
ook die van ieder individu – meer 

dan ooit.”

“We staan  
nog maar aan  

het begin”
Holger Lewerenz,  

Head of Packing, Private Label

“Als afdelingsleider vertegenwoordig ik de 
afdeling snijden en verpakken in het Trans-

former-project en geef ik leiding aan de mede-
werkers van Euro Cheese in Altentreptow. We 

analyseren alle productieprocessen, van logistiek 
tot het eindproduct, rekening houdend met alle 

kwaliteitscontroles. Daarbij hebben we kostenbe-
sparingen en de hoogste kwaliteit duidelijk in het 
vizier. Binnen de teams verbeteren we voortdu-

rend onze communicatie en ontstaat steeds meer 
gezamenlijke groei . En ondertussen verbetert 
ook onze performance. De intensieve evaluatie 

van de processtappen bevestigt onze manier van 
werken en motiveert ons.

Zo hebben we bijvoorbeeld al een verbetering 
van de bezettingsgraad van onze zes productielij-
nen bereikt. Vorig jaar hebben we op die manier 

een performanceverbetering van 1,5 procent 
gerealiseerd. In 2021 hebben we er tot dusver 
nog een procent ‘bovenop gedaan’en we staan 
nog maar aan het begin: Het Transformer-pro-
ject is net van start gegaan met het verzamelen 
van gegevens en nu worden de mogelijkheden 
vastgesteld en gepresenteerd in de vorm van 

bedrijfsscenario’s.
TIGER en projecten zoals Transformer bieden het 
voordeel dat we intensief aan onze taken kunnen 
werken en via de discussies in de teams volledig 

nieuwe perspectieven krijgen.”

                           De Transform
ers

TOPTHEMATOPTHEMA

16   MILCHWELT Juli 2021 17   MILCHWELTJuli 2021



Blick 
ins 
Innere

BU 
Label

BU 
Baby

BU 
IJs

BU 
Industrie

BU 
Merken

BU 
Inter- 

national

Binnen 
kijken

“M ijn focus ligt op de landen Viet-
nam, Myanmar, Cambodja en 

Laos. Matthieu en ik hebben als taak 
ervoor te zorgen dat de DMK-produc-
ten een vaste waarde worden op de 
Zuidoost-Aziatische markt. Het is 

een zeer veelzijdige baan die een 
breed scala van taken omvat, 

van klantenontwikkeling tot 
marketing. Dankzij de aanwe-

zigheid ter plaatse zijn we 
veel beter gepositioneerd 

om productievolumes en 
een productportfolio 

in de regio op te 
bouwen. 

Niet te onderschatten is dat wij 
van hieruit veel stappen in de 
waardeketen in het oog kunnen 
houden: van herverpakking tot 
joint ventures tot contractproduc-
tie. De samenwerking tussen Duitsland 
en Zuidoost-Azië is daarbij van essenti-
eel belang en deze verloopt zeer goed! 
Het is erg prettig dat het orderproces 
bij DMK zo goed gestructureerd is. De 
medewerkers zorgen voor een soepel 
verloop, doordat er een uitstekende 
communicatie is tussen de commer-
ciële collega’s die de orders in Azië 
binnen halen en de klantenservice in 
Duitsland .”

 

Wat zijn uw taken bij DMK? 
Als Customer & Services Specialist Ex-
port APAC begeleid ik vanuit Duitsland 
klanten in deze landen, van orderaan-
name tot levering. Ze komen uit de 
BU International en de BU Industrie. 
Daarnaast zijn wij verantwoordelijk 
voor de coördinatie van productspeci-
fieke vragen van klanten. We zien toe op 
tijdige betalingsontvangsten en zorgen 
voor voldoende kredietverzekering.

Hoe gaan jullie te werk?
In nauwe samenwerking met onze pro-

ductieplanning en logistieke dienstver-
leners ontwikkelen we een individueel 
leveringsplan voor de klant. De goede-
ren worden bijna uitsluitend per con-
tainer over zee vervoerd. In uitzonde-
ringsgevallen worden zendingen per 
vrachtwagen of luchtvracht vervoerd. 
Dit is slechts een greep uit het zeer brede 
scala van werkzaamheden van de afde-
ling Export.

Hoe werken jullie als een team?
Onze collega’s Matthieu Rapp en Hoa 
Dang zijn onze contactpersonen in Azië.
We krijgen prijs- en contactinforma-
tie van hen, over zowel bestaande als 
nieuwe klanten. Dank-
zij hun aanwezigheid 
daar kunnen ze snel 
handelen en reageren, 
wat vanuit Duitsland 
veel lastiger zou zijn. 
We staan dagelijks met hen in contact: 
per mail, MS Teams of telefonisch en 
werken nauw samen om voor elke klant 
een bevredigend resultaat te bereiken.

Hoe werkt de samenwerking voor 
orders, export, etc.?
Klanten nemen rechtstreeks contact op 
met Matthieu en Hoa met hun order.  
De order wordt dan op een formulier 

genoteerd en naar ons in Bremen doorge-
zonden. Vervolgens plannen wij de snelst 
mogelijke leveringsdatum en coördine-
ren het ophalen van de goederen door 
een transporteur. Er moet rekening wor-
den gehouden met afvaartschema’s van 
schepen en er wordt bij benadering een 
datum van aankomst in het betreffende 
land berekend. Wij stellen een contract 
op met alle relevante gegevens dat wordt 
goedgekeurd door Matthieu of Hoa.

Wat was er vroeger anders?  
Hoe gaat het tegenwoordig?
Dankzij onze collega’s Matthieu 
en Hoa is de samenwerking 

met klanten in de 
regio veel vlot-
ter en beter 
geworden. 
Door de band 
van de collega’s met 

de klanten kunnen 
problemen eerder 
en op eenvoudige 
en ongecompli-
ceerde wijze worden opgelost. 
Ze staan altijd klaar om te 
helpen en gaan uitdagin-
gen nooit uit de weg.

SERVICES
De afdeling GBS (Global 
Business Services) stelt 
zijn procesgerelateerde 
capaciteiten als interne 
dienstverlener ter 
beschikking aan het hele 
bedrijf.

SKILLS 
Hier zijn de 
conceptuele 

vaardigheden en 
know-how van onze 

hele onderneming 
geconcentreerd.

SHAPE 
Onder deze paraplu vallen  
de zes business units van 
onze onderneming. Ze  
hebben allemaal een 
autonoom BU Head. 

HET 4S-MODEL 

Het 4S-model legt vast volgens 
welke logica we allemaal organisato-
risch en dus optimaal georganiseerd 

met elkaar samenwerken. Op die 
manier moet dubbel werk worden 
voorkomen, de flexibiliteit worden 

verhoogd en de kennis over de orga-
nisatie-eenheden worden verdeeld. 
Aangezien de verantwoordelijkhe-
den duidelijk zijn verdeeld, kunnen 
de eenheden zich beter concentre-

ren op hun kerntaken.

Ruben Kilian staat voort-
durend in contact met zijn 
collega’s in Vietnam. Dit 
vereenvoudigt niet alleen 
de logistiek, maar schept 
ook vertrouwen. 

Hoa Dang en Matthieu Rapp verkopen DMK- 
producten in Zuidoost-Azië. Om daar een groot 

verkoopnetwerk op te bouwen, staan ze in nauw 
contact met hun collega’s in Bremen.

Een  
perfect  

team

“I k ben momenteel verantwoor-
delijk voor de DMK-verkoop 

in Thailand, Maleisië, Singapore, de 
Filippijnen en de Malediven. Het accent 
van onze activiteiten ligt duidelijk op 
het vestigen van het merk Oldenburger 
in de regio Zuidoost-Azië. Sinds we drie 
jaar geleden de locatie in Vietnam open-
den, hebben we nog nauwere contacten 
met Duitsland.
We mailen of bellen Ruben Kilian dage-
lijks om de orders van onze klanten te 
volgen en een vlot proces te garande-
ren, van prijsonderhandeling en order 
tot productie en verzending. De nauwe 
samenwerking tussen onze teams is 
belangrijk om zo goed mogelijk aan 
de verwachtingen van de klanten te 
voldoen.

Klanttevredenheid is het belangrijkste 
doel, zowel van de commerciële kant 
als van de kant van de klantenservice, 
en goed teamwerk bepaalt of we hun 
een 5-sterrenservice kunnen bieden. 
Onze locatie in Vietnam heeft vele voor-
delen: we zijn fysiek dicht bij de klanten 
en kunnen hen zonder tijds-
verschil van dienst zijn. 
Bovendien krijgen we 
beterinzicht in de 
acties van onze 
concurrenten 
en hebben we 
de  mogelijkheid 
om de Aziatische 
manier van werken 
om te zetten in Europese 
normen en vice versa.”

“Problemen 
laten zich 

 gemakkelijker 
oplossen”

De  
sparring-
partner

Matthieu Rapp 
DMK Country  

Manager.

Hoa Dang,  
DMK Area Manager.

Ruben Kilian,  
CCS-specialist  

bij DMK.

SAFE- 
GUARDING

Hier worden de 
richtlijnen en 

strategieën van de 
onderneming

ontwikkeld, volgens 
welke wij werken.
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geïnitieerd die direct noodzakelijk 
en het meest zinvol waren.

“In maart 2020 hebben we van 
de ene op de andere dag alle mede-
werkers met administratieve taken 
naar huis gestuurd”, vertelt Ines Krummacker. “We 
hebben ze uitgerust met de nodige technologie en de 
invoering van Microsoft Teams vervroegd – zo was 
de infrastructuur beschikbaar om door middel van 
telewerken verder te kunnen.” Dit stelde met name 
leidinggevenden voor nieuwe uitdagingen, omdat 
bij telewerken iedereen meer controle over de eigen 
werktijden heeft.

Wil een dergelijke samenwerking slagen, dan is een 
sterk saamhorigheidsgevoel nodig. “Mensen willen 
gehoord worden, gewaardeerd worden en deel uit-
maken van hun team”, aldus Ehlerding. Als iedereen 
op de locatie aanwezig is, is het gemakkelijker om als 
manager op deze wensen in te spelen. Vanwege de fy-
sieke afstand tot de medewerkers moet er des te meer 
op gelet worden dat de samenwerking en de proces-
sen goed functioneren. “De manager moet zijn of haar 
medewerkers vertrouwen, zeker in een situatie als 
deze, en ze een podium geven.”

Volgens Ehlerding zijn de medewerkers al heel goed 
op weg met de transformatie. En om dit ‘momentum’ 
optimaal te benutten, is een nieuwe ondernemings-
overeenkomst goedgekeurd die voorziet in vier 
werkmodellen (van veel op kantoor tot veel thuis). 
Elke medewerker kan in overleg met zijn leidinggeven-
de het model kiezen dat het best bij zijn individuele 
behoeften past. Ook dat is New Work – samenwerking, 
individueel afgestemd.

“Bovendien wilden we een duidelijk signaal af-
geven hoe belangrijk het thema opleiding voor ons 
is – ondanks of misschien wel dankzij corona”, aldus 
Krummacker. “Daarom werken we keihard aan ons 
GROW-programma, waarbij we geen middel onbe-
proefd laten.” In dit kader wordt de opleiding geher-
structureerd om elk individu te begeleiden op zijn 
weg naar het beroepsleven. Het programma is in dit 
opzicht koers bepalend omdat een dergelijke oplei-
dingsstructuur nog niet eerder bij DMK was overwo-
gen. “De crisis heeft ons in staat gesteld waardevolle 
ervaring op te doen met digitaal leren en online-exa-
mens”, legt Ehlerding uit. “Uiteindelijk willen we een 
concept waarbij trainers en cursisten altijd op gelijk-
waardig niveau met elkaar communiceren.”

Voor hem was de gemeenschapszin binnen DMK 
een belangrijke ervaring, vooral tijdens de pandemie. 
“Dit toont duidelijk aan dat we samen veranderingen 
de baas kunnen worden en er vaart achter kunnen 
zetten.”

N ew Work. Twee woorden die zo onopval-
lend overkomen en toch een ware revolutie 
betekenen. Het ‘nieuwe werken’ is geba-
seerd op meer zelfbeschikking, samenwer-

king en flexibiliteit van de medewerkers – en verandert 
ook de werkomgeving bij DMK ingrijpend.

Bij New Work is het werken niet langer beperkt tot 
een specifieke locatie. Collaboration tools (hulpmidde-
len om samen te werken) en videoconferenties maken 
uitwisseling mogelijk op welke afstand dan ook. Via 
computer, tablet, laptop of zelfs smartphone kan ie-
dereen die zich ook maar enigszins goed voelt, worden 
aangesloten. ‘Flexibel’ is het sleutelwoord dat ook de 
jongere generatie heel belangrijk vindt bij de keuze 
van een werkgever. Deze generatie wil agile teams die 
zelfsturend aan projecten werken, de mogelijkheid om 
bij te dragen met ideeën en behoeften, geen steile hi-

erarchieën. “De DMK-groep heeft al deze 
aspecten in haar Visie 2030 opgenomen”, 
zegt Ines Krummacker, hoofd Human 
Resources bij DMK. “De onderneming 
maakt deze verandering nu in sneltrein-
vaart door.”

Het transformatieproces van de 
DMK-groep heeft de laatste jaren enorm 
geholpen om de werkprocessen te opti-

maliseren en efficiënter te maken, bevestigt Michael 
Ehlerding, hoofd Organisatieontwikkeling. Hij ziet juist 
tijdens de pandemie het positieve effect van New Work. 
“We konden sneller reageren op de gevolgen van de 
pandemie omdat we konden voortbouwen op de basis 
van een meer agile organisatie.”

De onderneming moest snel schakelen bij het uit-
breken van de pandemie. Daarom werden projecten 

Voor DMK is  
New Work meer 

dan alleen een  
fenomeen van deze 

tijd. Het gaat om 
een nieuwe manier 
van samenwerken 
en een duurzame 

verandering van de 
bedrijfscultuur.

Meer  
behoeften  
van medewerkers

Blick 
ins 
InnereBinnen 
kijken

Ines Krummacker  
is als Chief Human Resources 
Officer verantwoordelijk voor de 
personeelszaken van de hele DMK-
groep. Zij heeft haar opleiding bij 
de onderneming reeds voltooid en 
heeft een sleutelrol gespeeld bij de 
transformatie van de groep.

Michael Ehlerding  
Head of Organizational  
Development. Hij werkt aan  
continue transformatieprocessen  
van de DMK Groep.

“Medewerkers 
willen gehoord 

worden.”

“De  
onderneming  

maakt deze 
verandering 

nu in sneltrein-
vaart door.”
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Ze moeten kunnen profiteren van 
de verbeteringen. Naarmate de 
technologie voortschrijdt, zullen 
steeds minder werkplekken het in 
de toekomst zonder IT-ondersteu-
ning kunnen stellen.

Zijn er nog andere voordelen, behalve 
verlichting van het werk?
Robert Wähnke: Zoals met name de pandemie 
heeft aangetoond, kan door het gebruik van 
moderne communicatiemiddelen het aantal 
zakenreizen worden verminderd, wat ook een 
belangrijke stap is in termen van onze CO2 
voetafdruk. Naast de reeds genoemde voorde-
len van plaatsonafhankelijke toegang, maakt 
de nieuwe werkplek ook het gebruik van toe-
komstige technologieën mogelijk. Dit kunnen 
bijvoorbeeld geautomatiseerde toepassingen 
zijn, die taken van de medewerker overne-
men. Toch zullen er bij sommige medewer-
kers ook zorgen en bedenkingen leven.

Hoe reageert u op deze zorgen en  
bedenkingen? 
Florian Schomaker: Naast de eis om te 
wennen aan een veranderde IT-omgeving, 
maken collega’s zich ook zorgen over de 
vraag of werk en privéleven nog dichter 
naar elkaar zullen opschuiven. Hier is het 
aan DMK om een prestatiebevorderende 
sfeer te creëren die de individuele medewer-

ker ondersteunt maar hem 
niet overbelast. 
Hoewel collega’s in de toe-
komst altijd en overal zul-
len kunnen werken, is een 
goede balans tussen werk 
en privéleven belangrijk 

– vooral in het licht van de uitdaging die 
deze pandemie vormt. Medewerkers moeten 
immers onder andere thuisonderwijs, kin-
deropvang en werk op elkaar afstemmen.

Hoe benadert u deze medewerkers?
Florian Schomaker: Het ligt in de aard van 
de mens om in het begin sceptisch te staan 
tegenover verandering. Het ‘herconfigure-
ren’ van de tot dusver geleerde manier van 
denken en werken is een uitdaging die we 
samen zullen aangaan. Naast een uitgebreid 
opleidingsprogramma leiden we meer dan 
100 collega’s op tot experts, zogenaamde key 
users, die collega’s in de dagelijkse praktijk 
bijstaan met advies en ondersteuning.
Ik denk dat het belangrijk is om medewer-
kers en managers te laten zien welke voor-
delen en faciliteiten de nieuwe manier van 
werken voor hen zal opleveren. Wij onder-
steunen dit door middel van diverse digitale 
evenementen voor en tijdens het implemen-
tatieproces.
Ik weet zeker dat dit de manier is waarop  
New Work kan slagen bij DMK.

DMK introduceert op veel plaatsen het 
New Work-principe. Dit omvat ook de 
digitale werkplek van de toekomst. 
Hoe ziet deze eruit?
Florian Schomaker: Die werkplek wordt 
vooral gekenmerkt door zijn plaatsonafhan-
kelijke toegang tot communicatie en informa-
tie. In de toekomst zal het niet uitmaken waar 
en met welk apparaat de medewerker werkt. 
Dit belooft een efficiëntere en middelenbespa-
rende samenwerking, zowel op kantoor als op 
de flexibele werklocatie.

Hoe werkt digitale communicatie?
Florian Schomaker: De basis van de digi-
tale werkplek wordt geleverd door toepassin-
gen uit de Microsoft 365-wereld. Deze cloud-
gebaseerde diensten vormen het fundament 

voor toekomstige samenwerking. Uiteraard 
gebeurt dit met inachtneming van de groot-

ste zorgvuldigheid inzake gegevensbe-
scherming en veiligheid.

Zijn de voordelen al zichtbaar?
samenwerking en snelle, verbeterde communi-
catiekanalen via diverse apps mogelijk maakt.
Florian Schomaker: Veel bedrijven en concur-
renten blijven technisch upgraden. Tegen-
woordig kunnen hooggekwalificeerde talen-
ten vaak zelf hun werkgever kiezen. Door de 
plaats en het tijdstip van werken flexibeler te 
maken, kunnen we hier een aantrekkelijk aan-
bod creëren. Een echt concurrentievoordeel.
Robert Wähnke: Dit is precies wat Microsoft 
365 ondersteunt – omdat het de toegangsmoge-
lijkheden zeer flexibel maakt.

Wie profiteert van de nieuwe,  
digitale werkplek?
Robert Wähnke: Het maakt niet uit of je een 
administratief of buitendienstmedewerker 
bent of een collega in de productiecontrole: de 
digitale werkplek moet het werk van elke col-
lega positief beïnvloeden. Meer dan de helft 
van onze medewerkers maakt reeds gebruik 
van IT-ondersteunde functies.

Florian Schomaker en Robert Wähnke willen met de  Future 
Workplace samenwerken vergemakkelijken. Het gaat 
 hierbij om veel meer dan alleen digitale oplossingen.

De werkplek 
van de toekomst

Florian Schomaker, HR Manager Projects & Policies, DMK.

Blick 
ins 
InnereBinnen 
kijken

Robert Wähnke, Hoofd IT Service Operations, DMK.

“Meer dan de 
helft van onze  
medewerkers 

maakt momen-
teel al gebruik 
van IT-onder-

steunde  
functies.”

“Het ‘hercon-
figureren’ van  
de tot dusver 

geleerde  
manier van 
denken en  

werken is een 
uitdaging die 

we samen  
zullen 

 aangaan.”
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Het is dinsdagochtend: zo 
meteen is er een han-
delssessie op Fixed Price, 
 DMK’s onlineplatform 

voor het afdekken van vaste prijzen. 
In Oldendorf bij Stade in Nedersaksen 
bereidt melkveehouder Söhnke Sch-
lichtmann zich voor om een deel van 
zijn melk tegen een vaste prijs aan te 
bieden. Elke tweede en vierde dinsdag 
van de maand op eigen verantwoor-
delijkheid melk verhandelen was in 
het begin nieuw en spannend, maar is 
inmiddels routine geworden.

Dichter bij de markt
Met behulp van een pilotgroep, 

waarvan ook Hermann, de vader van 
Söhnke Schlichtmann, deel uitmaakt, 
werd Fixed Price ontwikkeld – een een-
voudig, veilig en continu hedgingmodel 
voor alle coöperatieleden. Söhnke 
Schlichtmann was een van de eerste 
melkveehouders die gebruikmaakte 
van Fixed Price en inmiddels dekt hij 
regelmatig delen van zijn melkvolume 
af tegen de vaste prijs op het onlineplat-
form wanneer het prijsniveau past in 
zijn hedgingstrategie. “Mijn vader en 
ik hadden ons een paar jaar geleden al 
verdiept in de beurshandel om de melk 
meer onder eigen verantwoordelijkheid 
op de markt te brengen”, legt de 40-jari-
ge uit. Hij wil niet langer alleen maar 
een leverancier zijn die tegen vooraf 
vastgestelde voorwaarden levert, maar 
ook zelf aan de markt deelnemen. 

“We kwamen er echter snel achter 

dat de zelfstandige handel in melk op 
de beurs een zeer complexe aangele-
genheid is en dat we voor de realisatie 
grote hoeveelheden liquide middelen 
zouden moeten aanhouden.” Dat was 
niet haalbaar voor zijn bedrijf. “Daar-
om waren we blij dat onze zuivelfa-
briek het thema heeft opgepakt en dat 
we in de pilotgroep konden meewer-
ken aan de ontwikkeling ervan.”

Natuurlijk houdt hij zich nog steeds 
continu met het onderwerp bezig en 
bereidt hij zich uitvoerig voor op de 
handelssessies, die elke tweede en 
vierde dinsdag van de maand plaats-
vinden.

Eenvoudige processen
Intussen is er echter een zekere rou-

tine ontstaan: hij kent de productie-
kosten van de ca. 530 koeien tellende 

boerderij exact, leest de vakbladen, 
volgt de melkwaarde op de beurs van 
Kiel en controleert die op de ochtend 
van een handelsdag nogmaals, voordat 
hij voor zichzelf afweegt of de op Fixed 
Price geboden prijzen aantrekkelijk 
zijn voor zijn bedrijf.

Voor hem ligt de nadruk niet direct 
op het bereiken van maximumprijzen, 
maar veeleer op planningszekerheid 
en het compenseren van het verschil 
tussen pieken en dalen in de melk-
prijs, wat een vaste prijs hem biedt in 
tijden van sterk fluctuerende markten. 
Tegelijkertijd maakt ook zijn vader 
deze afwegingen en dus overleggen de 
twee tijdens de lunchpauze met elkaar, 
raadplegen in enkele gevallen nog hun 
bedrijfsadviseur en nemen dan in de 
loop van de dag een beslissing en doen 
online een bod. “Het is fantastisch dat 
je tot 22.00 uur een bod kunt indie-
nen, daardoor hebben we totale flexi-
biliteit”, zegt hij. “Omdat het platform 
eenvoudig van opzet en voor iedereen 
begrijpelijk is, kost dit onderdeel over 
het geheel genomen weinig tijd.”

Meer planningszekerheid
Op die manier kan hij het thema dan 

ook snel weer uit zijn hoofd zetten en 
zich op andere taken concentreren. 
Want hoe belangrijk het voor Söhnke 
Schlichtmann ook is om zich bezig te 
houden met het thema melkmarkt en 
na te denken over zijn inkomen – het 
dagelijkse werk op de boerderij mag 
daar niet onder lijden.

Hoe het vaste-prijsmodel Fixed 
Price een vast onderdeel van het 

dagelijkse leven van een  
melkveehouder werd.

“We willen zelf 
aan de markt 
deelnemen.”

Routinematige processen  – Voor  
melkveehouder Söhnke Schlichtmann 
zijn de processen rond het afdekken 

van de melkprijs op Fixed Price al goed 
geïntegreerd in het dagelijks leven.

“Het is fantastisch 
dat je tot 22.00 uur 

een bod kunt  
indienen.”

Blick 
ins 
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kijken
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En dat is precies wat Fixed Pri-
ce aantrekkelijk voor hem maakt: 
“Ik houd me er twee keer per 
maand intensief mee bezig, ter-
wijl ik, als ik volledig zelfstandig 
op de beurs zou handelen, voort-
durend de koersen zou moeten 
volgen. Dat zou te zenuwslopend 
zijn.” Bij Fixed Price moet hij 
afwachten hoeveel van de aan-
geboden hoeveelheid daadwer-
kelijk wordt afgedekt, maar hij 
weet dat de prijs vastligt en dat 
hij die precies zal terugvinden 
op zijn melkgeldafrekening voor 
de betreffende maand. Zonder 
extra kosten of inhoudingen.

Handelen op eigen  
verantwoordelijkheid

De op Fixed Price aangeboden 
prijs vervangt de DMK-basisprijs 
en wordt betaald voor de werke-
lijk geleverde hoeveelheid melk 
in de overeengekomen leverings-
maand. Dit betekent dat alle 
bedrijfsspecifieke prijscorrecties, 
toeslagen en kortingen – bijvoor-
beeld vet- en eiwitcorrecties – bij 
de vaste prijs moeten worden op-
geteld. Alle andere systeemkos-
ten, waaronder kosten als gevolg 
van hedgingactiviteiten, maar 
ook de financieringskosten en het 
basisrisico, worden door DMK 
doorberekend in het vaste-prijs-
aanbod. Daardoor dragen de 
melkveehouders zonder afdek-

king geen verdere kosten.
Hij beveelt zijn collega’s aan 

zich te verdiepen in het onder-
werp ‘hedging’: “Er is echt niets 
om bang voor te zijn. Je kunt het 
voorzichtig aanpakken en dan 
voor jezelf beslissen of je volume 
wilt aanbieden. Het is geen garan-
tie voor hoge prijzen, maar het is 
een afdekkingshulpmiddel.”

Fluctuaties compenseren
Deelname is ook zinvol met 

het oog op investeringen: “De 
bankiers vinden het positief dat 
je ernaar kijkt en dat je een zeker-
heid kunt voorleggen, waarmee 
je de lopende kosten van het 
bedrijf, maar ook de aflossingen 
kunt betalen. Dat is een zeker-
heid die wij, melkveehouders, 
ook in de toekomst nodig zullen 
hebben.” Twintig jaar geleden 
waren de melkprijzen constant, 
maar tegenwoordig zijn ze zeer 
onbestendig. “Fixed Price helpt 
ons juist die fluctuaties te com-
penseren.”

Met welke uitdagingen zullen de 
melkveehouders dit jaar worden 
geconfronteerd?
Naast de problemen die voortvloeien uit 
de strengere meststoffenverordening en 
de grillige weersomstandigheden van de 
afgelopen jaren, zal 2021 worden geken-
merkt door enerzijds de gevolgen van de 
coronapandemie en anderzijds stijgende 
kosten in alle sectoren van de economie. 
Zo zal niet alleen de politieke maar ook 
de economische druk op de landbouwbe-
drijven blijven toenemen.

Hoe gaat u zelf om met de nieuwe 
eisen die de EU stelt?
Aangezien ons bedrijf niet in de rode 
zone ligt, zijn de operationele beperkin-
gen beperkt, maar we zullen wel te maken 
krijgen met meerwerk wat betreft de 
documentatie. Het valt nog te bezien wat 
de EU in de toekomst voor ons in petto 
heeft met Farm-to-Fork en GreenDeal. 

Wat zijn uw verwachtingen en  
wensen voor dit jaar?
Net als iedereen hoop ik dat we de 
coronapandemie zo snel mogelijk achter 
ons kunnen laten. Operationeel zou ik 

graag zien dat DMK in staat is een pas-
sende en adequate melkprijs te genereren 
en deze aan de leveranciers uit te betalen.

Hoe zou de ideale landbouw eruit-
zien die zowel de consumenten, de 
zuivelbedrijven, de levensmidde-
lendetailhandel als de melkveehou-
ders tevredenstelt?
De toenadering tussen consumenten en 
landbouw is al op de goede weg: men is 
weer in elkaar geïnteresseerd. Als het nu 
lukt om de levensmiddelendetailhandel 
duidelijk te maken dat men niet alleen 
verantwoordelijk is voor lage consu-
mentenprijzen maar ook voor de regio-
nale landbouw en als de zuivelcoöpera-
ties weer inzien dat de hoogste prioriteit 
moet liggen bij het betalen van een melk-
prijs aan de leden en leveranciers waar-
mee perspectieven kunnen worden ont-
wikkeld, dan zou er al veel 
gewonnen zijn.

Wat zijn dit jaar de meest urgente 
taken voor de melkveehouders?
Overleven! Voor veel melkproducenten 
is het dit jaar een kwestie van erop of 
eronder.

Welke veranderingen ervaart u in 
uw dagelijks werk op de boerderij? 
Met betrekking tot klimaat, poli-
tiek, consumenten, regelgeving …
Aangezien de landbouw voortdurend in 
beweging is, zijn we eraan gewend om 
ons snel aan nieuwe omstandigheden aan 
te passen, maar de druk die momenteel 
op de sector wordt uitgeoefend, is vrijwel 
ondraaglijk. De combinatie van nieuwe 
eisen en stijgende kosten en tegelijkertijd 
lage inkomsten betekent dat we de gren-
zen van onze belastbaarheid bereiken. 
Vooral in tijden als deze is het goed om te 
voelen dat de meerderheid van de consu-

menten achter de binnenlandse land-
bouw staat. Dit werd vooral 

duidelijk rondom het 
Boerenprotest van 

2019.

DMK-melkveehouder Thomas Andresen over  
problemen – enkansen in de branche. 

“Men is weer  
in elkaar  

geïnteresseerd”

“Je kunt  
het voorzichtig 
aanpakken en 
dan voor jezelf 
beslissen of je 
volume wilt 
aanbieden.”

De stem  – Melkveehouder Thomas 
Andresen komt op voor de belangen 
van de boeren. Op zijn boerderij in 
Sleeswijk-Holstein voelt ook hij de 
uitdagingen in zijn sector.

Blick 
ins 
InnereBinnen 
kijken
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“Wij zijn een echt fami-
liebedrijf. Mijn moe-
der is de kalverex-

pert, mijn oom en mijn vader melken 
de dieren. Bij het melken weet mijn 
oom precies welke koe hij voor zich 
heeft en wat de samenstelling van de 
melk is. Hij zorgt er ook voor dat alles 
in orde is in de stal en de omgeving.
Wij melken met een 30-stands over-
dekte melkcarrousel en hebben 135 
hectare land, waarvan het grootste 
deel gepacht is: 80 procent grasland 
en 20 procent maïs. Onze 250 koeien 
produceren jaarlijks 10.500 liter 
VLOG-melk.

Om de uitdagingen van de moderne 
landbouw aan te kunnen, is een sterke 
intrinsieke verbondenheid met dit 
vakgebied vereist. Hoe willen we in de 
toekomst werken? Welk imago moet 
de landbouw uitstralen? Hoe kun je 
je beste beentje voorzetten? Zelf wil 
ik graag zowel met mijn hoofd als met 
mijn handen werken. Daarom past 
de veelzijdigheid van de boerderij zo 
goed bij mij: je moet de problemen met 
je handen oplossen en met je hoofd 
plannen ontwikkelen. De consument 
staat hier centraal.

Ik heb als kind al kennisgemaakt 
met DOC Kaas. 

Ik ging mee naar de kaasmakerij 
en zag daar de prachtige kaaswielen. 
Waarom liggen ze niet zo op de winkel-
plank? Waarom weet de consument zo 
weinig over hoe goed onze producten 
zijn en hoe ze worden gemaakt? Dat 
moet veranderen, dacht ik. Sinds eind 
2018 ben ik actief in de Jongerencom-
missie van onze coöperatie. We heb-
ben al veel bereikt, maar ik denk dat 
we meer naar buiten moeten treden 
om onze mening uit te dragen en onze 
passie te delen. Ik zou de consumenten 
graag het traditionele van de boerderij 
in een modern jasje laten zien. Om een 
beetje van onze passie met de mensen 
te delen en hun met een stuk kaas een 
voorproefje te geven van het echte 
boerenleven.

Traditie speelt een grote rol in de 
landbouw. Oorspronkelijk hield mijn 
grootvader varkens en koeien op een 
kleine boerderij in Den Ham. In 1991 
verhuisde hij met mijn oma, ouders en 
oom naar deze locatie in Holthone. De 
boerderij was in die tijd een praktijk-
bedrijf; medewerkers in loondienst 
voerden onderzoeken uit en er werd 
geld verdiend met de koeien. Mijn 
grootvader was een man van weinig 
woorden, die echter precies wist wat 
hij wilde.

Hij zette de boerderij op deze locatie 
voort met 80 koeien en bouwde een 
nieuwe jongveestal achter de bestaan-
de gebouwen.

Mijn vader en mijn oom Gert bouw-
den later nog een schuur en de melk-
stal. Ze verbouwden de voederopslag 
en breidden de veestapel uit. Iedereen 
in de familie houdt van dit werk. Alles 
gaat hand in hand, zonder teamgeest 
lukt het niet.

Als ik er in de toekomst in slaag de 
mensen een realistisch beeld van de 
landbouw te geven, dan heb ik veel 
bereikt.”

 
 
 
 

“Mijn vrouw 
Elly en ik 
denken 

veel na over de bedrijfsvoe-
ring en de toekomst van ons 

melkveebedrijf. Ik ben tenslotte 
de vijfde generatie die het runt 

en ik kijk met trots terug op 140 
jaar boerderijgeschiedenis.

In 2001 nam ik het gemengde bedrijf 
over van mijn vader: 59 hectare land 

met aardappelen, bieten, gras en 
maïs, plus ongeveer 70 koeien. Drie 

jaar later verkocht ik de akkerbouwacti-
viteiten om me volledig op de melkvee-
houderij te concentreren. In het begin 
had ik 70 Holsteinkoeien. Intussen zijn er 
120 kruisingen van Holstein, Fleckvieh, 
Scandinavisch roodbont en 60 stuks 
jongvee. Het jaargemiddelde per koe is iets 
minder dan 9.000 kilo VLOG-melk met 
een vetgehalte van 4,38 en een eiwitgehal-
te van 3,63 procent.

Aanpassen aan verandering
Naast onze 59 hectare land 

hebben we nog eens 24 hec-
tare gepacht, waarvan twaalf 
hectare van een vereniging 
voor landschapsbescher-
ming. We zijn er trots op 
dat het melkveebedrijf 
volledige weidegang biedt 
en sinds 2015 met twee melkrobots 
werkt. Tot zover de kerngegevens. 
Net als alle andere melkveehouders 
moet ik me aanpassen aan de gro-
te veranderingen in de landbouw. 

Dat is niet gemakkelijk, maar ik 
probeer er mijn eigen ideeën 

tegenover te stellen, wat me 
vooral op het gebied van 

energiebeheer goed lukt.

Ik heb al jaren een passie voor duur-
zame energieopwekking en energiebe-
sparing als zodanig. In 2018 heb ik ruim 
1.100 zonnepanelen op de schuurdaken 
geïnstalleerd. In het eerste jaar, 2019, 
produceerden de panelen ongeveer 
250.000 kilowatt elektriciteit. In 2020 
heb ik er nog eens 300 geïnstalleerd, 
waardoor we dat jaar al 310.000 kilowatt 
konden opwekken. In de winter produ-
ceren we op heldere, maar korte dagen 
nog steeds 1.000 kilowatt, en in de zomer 
ruim 2000. Onze familie verbruikt onge-
veer 100.000 kilowatt per jaar voor ons 
bedrijf en onze huizen. Het overschot 
van 210.000 kilowatt verkopen we.

Succesvol door vallen en opstaan
Dat geeft natuurlijk een kick en 

toen werd ik pas echt gegrepen door 
de energiebesparingskoorts. Een jaar 
later installeerde ik twee elektrische 
boilers en een Milk2Heat-systeem – een 
Nederlandse uitvinding. Het verwarmt 
de woning en het leidingwater met een 
ingenieus systeem: De vers gemolken, 
warme melk stroomt met een tempera-
tuur van 37 graden rechtstreeks van de 
koe in de melkkoeltank. Bij het koelen 
van de melk komt warmte vrij die vroe-
ger gewoon in de buitenlucht verdween. 
De Milk2Heat-unit onttrekt echter tijdens 
het koelen de restwarmte aan de melk en 
transporteert deze naar de tussenopslag 

van het verwarmingssys-
teem. Tegelijkertijd zorgt 
het apparaat voor verdere 
koeling, zodat de tempe-
ratuur van de melk in de 
melkkoeltank op 3 graden 
blijft. De warmte wordt 
zo teruggewonnen voor 
een nieuwe toepassing. 

Via een leiding onder de weg wordt 
de restwarmte naar het woonhuis op 
ongeveer 50 meter afstand van de stal 
geleid. In de koude maand februari 
was het behaaglijk warm in ons huis 
en hoefden we, behalve om te koken, 
geen gas te gebruiken.

Onze vloerverwarming draait op 
de warmte van melk – stel je dat eens 
voor. Voor mij is het puur comfort en 
kwaliteit van leven.

Plezier in energie besparen
Nu zijn zowel de melkveehouderij als 

ons huis energieneutraal, en lever ik 
naast melk ook elektriciteit. Dit is een 
groot voordeel omdat het een andere 
bron van inkomsten is naast de koeien, 
die weinig werk met zich meebrengt. 
Uit economisch oogpunt is de combi-
natie van subsidies en eigen stroom-
productie aantrekkelijk, ook al kun 
je de zelfopgewekte elektriciteit als 

grootverbruiker niet zonder meer aan 
het net terug leveren en verrekenen.

Tijdbesparing door duurzaam  
ondernemen

Op het gebied van energiebeheer heb 
ik bereikt wat ik wilde bereiken. Nieuwe 
projecten kosten op dit moment gewoon 
te veel geld, dat loont de moeite niet. 
Maar ik heb al iets anders in gedachten: 
ik ben op zoek naar een efficiënte en 
praktische methode om het ruwvoer in 
de sleufsilo’s af te dekken. Ik heb mijn 
oog laten vallen op een zelfrijdend, op 
afstand bedienbaar systeem dat ruw-
voer kan bedekken met een dekzeil. Het 
is uitgerust met een opgerold dekzeil, 
dat over het ruwvoer wordt getrokken.

Om voer te kunnen uitnemen, kan 
het systeem het zeil een stukje terug-
rollen. Onze investeringen in robots, 
duurzame energie, en misschien bin-
nenkort in dit systeem, hebben veel te 

maken met comfort. Elly en ik willen 
niet alleen maar de hele dag werken. 
We willen ook tijd hebben om te leven 
en voor onze kinderen en kleinkinde-
ren te zorgen. Als dat op een duurza-
me manier kan – des te beter.”

De landbouw onder-
gaat grote veranderin-
gen. Melkveehouders 
zoals de familie Men-
sink en Cecile Fokkert 
laten zien met welke 
ideeën zij nu al aan de 
eisen voldoen.

Blick 
ins 
InnereBinnen 
kijken “Het  

vereist  
de juiste 

innerlijke 
houding!”

“Onze  
vloer wordt  
verwarmd 
door melk-

koeien!” Cecile Fokkert, 23, jonge boerin  
uit Holthone, Nederland.

Hans Mensink  51, 
melkveehouder uit 

Linde, Nederland.

Hoe de  
verandering 
slaagt
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Mevrouw Wriedt, u bent nu ruim 
twee maanden directeur van Initia-
tive Milch. Hoe ziet uw dag eruit? 
Veel gesprekken! Ik merk dat de men-
sen met wie ik praat echt verlan-
gen naar de lancering van branche-
communicatie. In de adviesraad en 
bij onze dagelijkse werkzaamheden 
onderhouden we nauwe contacten 
met vertegenwoordigers van zuivel-
bedrijven en coöperaties, de land-
bouwsector en andere sectoren van 
de zuivelindustrie. De persactivitei-
ten en het netwerken lopen parallel. 
Voor mij is de dialoog zeer construc-
tief omdat deze me helpt de verwach-
tingen te begrijpen. Er hangt een 
gevoel van verandering in de lucht.

Dit jaar is de branchecommuni-
catie van start gegaan. Waarom 
moest deze stap genomen worden?
Het gaat erom dat de zuivelindus-
trie met één stem spreekt. Wij willen 
ingaan op vragen die consumenten 
steeds vaker stellen. Ze hebben tegen-
woordig een andere kijk op levensmid-
delen en andere producten voor dage-
lijks gebruik. Plezier en smaak staan 
voor hen nog steeds voorop, maar 
ook de manier waarop het voedsel 
dat ze op tafel zetten wordt bereid, is 
belangrijk. Hoe duurzaam is het pro-
duct dat ik mijn kinderen geef? Waar 
komt het vandaan? Zeggen dat melk 
een eersteklas kwaliteitsproduct is, is 
niet voldoende; we moeten antwoord 
geven op deze vragen. Ik zie dit als de 
communicatieopdracht van Initiative 
Milch: We bieden de consument alle 
belangrijke informatie, zodat hij er 
niet naar hoeft te zoeken. Dat schept 
duidelijkheid en transparantie.

Komt de ‘gemeenschappelijke 
stem’ niet een beetje laat om de cri-
tici van de melkproductie de mond 
te snoeren?

De respectievelijke verenigingen heb-
ben tot dusver goed werk geleverd 
door op competente wijze op de kri-
tiek te reageren. Dit gebeurde vaak 
op het professionele vlak. Maar dat 
maakte het voor de consument erg 
lastig om de vele discussies over de 
voor- en nadelen van melk te volgen 
– dus kregen de critici van melk meer 
ruimte. Daar willen we nu verande-
ring in brengen en een positief pro-
duct promoten.

Plantaardige alternatieven zijn 
in de mode – welke uitdagingen 
vormt dit volgens u voor het  merk  
melk?
Ik bekijk dat sportief, het momen-
tum rond drinks geeft ons een kans 
om melk te positioneren. De plant-
aardige producten gebruiken ingre-
diënten op een nieuwe manier, ze 
hebben de kracht van innovatie. 
En juist deze argumenten kunnen 
we toepassen op melk, die even-
veel relevante inhoud heeft. Elk 
jaar worden meer dan 300 inno-
vaties rond de melkconsumptie 
op de markt gebracht. Er zit veel 
knowhow achter deze producten. 
Een perfect startpunt voor onze 
marketingcampagnes.

Hoe moeten die er precies uitzien?
We rekenen op zeer trouwe consu-
menten – meer dan 90 procent van 
de Duitse huishoudens heeft zuivel-
producten in de koelkast staan. Dus 
er is een grote fanbase die we willen 
activeren. Daarbij richten we ons op 
de jonge doelgroep en die campagne 
zal een digitale focus hebben om de 
smartphonegeneratie te bereiken. 
Dankzij deze aanpak kunnen we de 
prestaties van melk heel goed meet-
baar maken.  
Dit betekent bijvoorbeeld dat we de 
perceptie van melk op sociale media 

in de gaten moeten houden. Is melk 
een trending topic op Google? Komt 
onze boodschap wel aan? De website 
en de sociale media vormen een digi-
taal ecosysteem waarop we commu-
niceren. Parallel daaraan zijn er de 
persactiviteiten en de uitwisseling 
met gespecialiseerde doelgroepen. 
Verdere promotieactiviteiten staan 
op de planning.

Wie zit er in het team?
Initiative Milch heeft een slanke 
structuur. Met ondersteuning van 
een collega vorm ik het secretariaat. 
Ik heb een professioneel bureau aan 
mijn zijde dat me ondersteunt met 
een netwerk van redacteuren, web-
siteontwerpers, programmeurs en 
social media-experts. Samen ontwik-
kelen we strategieën voor Initiative 
Milch.
 
Wat zou u een persoonlijk succes 
vinden in de branchecommunica-
tie? 
Als wij als team tegen het einde van 
dit jaar al merken dat de mensen 
meer over melk praten – dat zou voor 
mij een eerste mijlpaal zijn. Wij wil-
len de zuivelindustrie met succes aan 
de buitenwereld voorstellen – in de 
presentatie, de communicatie en in 
de dialoog.

Wat betekent melk voor u?
Genieten, veelzijdigheid, veel voe-
dingsstoffen. De dag begint voor 
mij pas met een latte. Als gediplo-
meerd voedingsdeskundige weet ik 
dat zuivelproducten deel uitmaken 
van een evenwichtig dieet. En per-
soonlijk hou ik van de veelzijdig-
heid, van karnemelk tot regionale 
kaasspecialiteiten.  
Ik hou ervan om intensief in de 
schappen van de supermarkt te 
snuffelen – zelfs op vakantie.

Debuut voor Kerstin Wriedt: Als directeur  
van Initiative Milch GmbH staat zij voor de 
grote uitdaging van de branchecommunicatie.

Het  
gezicht  
bij de  
stem

Kerstin Wriedt

Als ecotrofoloog werkt 
Kerstin Wriedt op het 
raakvlak van voedings-, 
natuur- en economische 
wetenschappen. De 
49-jarige was commu-
nicatiedeskundige voor 
onder andere de bureaus 
Edelman, Cohn & Wolfe 
en BCW. Sinds 1 mei 2021 is 
ze directeur van Initiative 
Milch GmbH.
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Een sterk team krijgt een nieuwe 
naam: DOC Dairy Partners en Uniekaas 
worden Uniekaas Holland. Dat is meer 
dan alleen symbolisch.

Van 2 
       maken

O p 1 mei was het zover: DOC Dairy Part-
ners B.V. en Uniekaas werden Uniekaas 
Holland B.V.. “De fusie maakt deel uit van 
het Maxima-project om de Nederlandse on-

derneming te integreren in de DMK-groep”, aldus Ron 
Krekels, Managing Director bij Uniekaas. “Het moet de 
bedrijfsstructuur vereenvoudigen, synergiën tot stand 
brengen en kosten besparen.” Dit is reeds op verschil-
lende niveaus bereikt, aangezien de fusie betekent dat 
allerlei processen niet langer voor elke onderneming 
afzonderlijk hoeven te worden uitgevoerd, maar slechts 
eenmaal. De voorgeschiedenis: Medio 2017 heeft DOC 
Dairy Partners het bedrijf Uniekaas Nederland overge-
nomen. Hieronder vielen de volledige rijpings-, verpak-
kings- en productieactiviteiten op de locatie Kaatsheu-
vel alsmede het merk Uniekaas. De strategie erachter: 
door de overname werd expansie op de Europese groei-
markten veel beter haalbaar – ook het concurrentiever-
mogen werd gewaarborgd door de beheersing van de 
complete productieketen. “Sindsdien hebben we hard 
gewerkt aan de verdere professionalisering van de pro-
ducten en diensten van zowel het merk Uniekaas als de 
private labels van onze retail klanten.”, zo licht Krekels 
toe. “Door de nieuwe naam willen we transparanter 
zijn naar de markt, want voorheen hadden we collega’s 
die zowel voor DDP als voor Uniekaas werkten en beide 
bedrijven vertegenwoordigden.” Om te voorkomen dat 
dit feit nog meer verwarring zou veroorzaken, moest de 
relatie tussen de ondernemingen worden teruggebracht 
onder een gemeenschappelijke noemer. De naamgeving 
was gewoon de laatste logische stap op weg naar een 
lang en goed huwelijk.

W ie vandaag geniet van de heerlijke kaas 
van Uniekaas, weet ook dat er rekening 
is gehouden met de leefomgeving. Dat 
is de centrale boodschap van de nieuwe 

duurzaamheidscampagne van de Nederlanders, waarmee 
ze de aandacht willen vestigen op de  nieuwe, recyclebare 
verpakking van hun kaasproducten. Ter illustratie dient 
het kleine meisje dat de klanten al kennen uit de reclame. 
Ze neemt een flinke hap uit een boterham met kaas en kan, 
zo luidt de boodschap, op volwassen leeftijd nog steeds 
met een gerust hart van Uniekaas-producten genieten. De 
handelspartners zijn al op de hoogte gebracht van deze 
stap en de motieven die eraan ten grondslag liggen.

Nadat het Uniekaas-design in 2019 grondig vernieuwd 
werd, kijkt het al van oudsher bekende merk nu naar de 
toekomst. De campagne wordt ondersteund door diverse 
activiteiten die draaien om het thema duurzaamheid.

Zo zijn er onder andere promoties in supermarkten 
verspreid door heel Nederland gepland. De Uniekaas-con-
sument is er dus zeker van dat ze een verantwoord steen-
tje bijdragen wanneer ze de producten van het oudste 
kaasmerk van het land kopen.

Uniekaas heeft de volgende stap gezet 
op het gebied van duurzaamheid met 
haar nieuwe recyclebare verpakking.

Met een  
zuiver geweten 
op weg naar  
de toekomst

Ook lekker
voor later

onze nieuwe verpakking
is voLledig recyclebaar
Met een grote hap naar een duurzame wereld. We hebben onze verpakkingen 
voor de Uniekaas plakken vervangen. Deze nieuwe verpakkingen besparen 
bijna de helft aan materiaal en zijn volledig recyclebaar. Daarmee is onze kaas 
niet alleen lekker voor nu, we denken ook aan de toekomst. 

Lees meer over onze duurzame initiatieven op uniekaas.nl/duurzaam.

Uniekaas_Adv_Distrifood_300x420.indd   1Uniekaas_Adv_Distrifood_300x420.indd   1 09/04/2021   12:4509/04/2021   12:45

Bewust genieten 
Met een nieu-
we recyclebare 
verpakking zet 
Uniekaas in op 
duurzaamheid.

DDP en Uniekaas worden Uniekaas Holland.

1 MILCHWELT allgemein

Graag meer reportages!
Ik hoor steeds van melkveehouders 
dat de Milchwelt niet zelfkritisch 
genoeg is. Ik zeg dan vaak tegen mijn 
collega’s dat ze ons tijdschrift in zijn 
geheel moeten lezen om een volledig 
beeld te krijgen. In het laatste nummer 
bijvoorbeeld, vond ik de manier waarop 
CEO Ingo Müller zijn motivatie en ook 
zijn zorgen beschreef, erg goed. Een 
suggestie die ik ook altijd in overweging 
neem: de reportages over de boerderij-
en vind ik leuk, maar laat ook eens een 
fabriek van binnen en van buiten zien. 
Dat geeft ons melkveehouders een beter 
beeld van de productiekant. 

Matthias Klippel,  
Stadtroda, per telefoon

 

Het pekelbad, van kaasfabriek 1 bevat 1,5 miljoen liter 
pekel, waar elk jaar ongeveer 30.000 ton kaas door-
heen gaat. Hier wordt de kaas na twee tot drie dagen 
gespoeld voordat hij verpakt wordt. 

Tijdens de boterproductie worden er regelmatig mon-
sters genomen voor kwaliteitsonderzoek (zie hieronder).

FEITEN & CIJFERS
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 De fabriek in Edewecht 
Redactie: Feedback zoals feedback bedoeld 
is – zeggen wat je bevalt en wat je wenst. Daar 
kunnen we wat mee! We hebben het verzoek 
meteen ingewilligd. Naast een blik op de boer-
derijen (blz. 10-11), hebben we in dit nummer 
ook een kijkje genomen in onze productie. Op 
pagina 10-11 was onze fotograaf voor dit num-
mer in de kaasfabriek in Edewecht. Wij zullen 
de serie in de komende nummers voortzetten.

MILCHWELT allgemein

Thema-idee
Ik kreeg mijn thema-idee voor 
TopAgrar dankzij het artikel in de  
Milchwelt, die ik overigens weer zeer 
geslaagd vind

Kirsten Gierse-Westermeier,  
Redactie TopAgrar, per e-mail 

MILCHWELT allgemein

Interessante  
nieuwe weg
Zeer inzichtelijk en zeer informatief.  
Waarom laat u niet een opmerkelijk 
interessante nieuwe weg van het Mil-
chkontor zien, die tegelijkertijd ook de 
nieuwsgierigheid prikkelt?

Hans Wortelkamp,  
Hoofdredactie 

Milch-Marketing, per e-mail

Redactie: Het is leuk om impulsen te kunnen 
geven en feedback te krijgen van de deskun-
digen in de zuivelwereld. Hartelijk dank 
hiervoor! 

Wat ons drijft!

Het magazine van de DMK Group

AP
RI

L  
20

21

MILCHWELT  2/21

Overalls en mestvorken?
Een opmerking over de coverfoto 
van de Milchwelt...  De medewerkers 
van de zuivelbedrijven en de adminis-
tratie in chique kleding vooraan en de 
melkveehouders helemaal achteraan in 
overalls en met mestvorken. Dat vinden 
we bij ons op de boerderij niet echt 
geslaagd. Wij herkennen onszelf er in 
elk geval niet in.

 Janik Schlüter-Korte, Wintjen GbR, Altwistedt

Redactie: Geachte heer Voorbeeldman, ten eerste 
– dat is een beeld dat we op geen enkele manier 
met die titel wilden creëren. Als het zo is overge-
komen, dan spijt ons dat. De coverstory van het 
aprilnummer was bedoeld om te laten zien hoe 
wij allemaal – op de boerderijen, in de zuivel-
bedrijven of op het hoofdkantoor (of, als gevolg 

van corona, in het thuiskantoor) – met dezelfde 
passie werken en één team zijn.
Hier is in de presentatie dus geen rangorde aan-
gegeven, we hebben gewoon geprobeerd visueel 
rekening te houden met de afstanden die we 
allemaal in acht moeten nemen vanwege corona. 
We hebben de personen lichtelijk overdreven 
uitgebeeld – ter verduidelijking, niet om mensen 
belachelijk te maken.
Net zo min als collega’s op kantoor een stropdas 
dragen, behoren boerenzakdoeken en mestvor-
ken niet automatisch tot de normale outfit van 
onze melkveehouders, dat moge duidelijk zijn. 
Hier hebben we de grafische kant ‘overdreven’ om 
het team te benadrukken. Hoe dan ook: sorry!

MILCHWELT allgemein

Geslaagd!
Als jonge melkveehouder ben ik net 
aan de studie landbouwkunde begon-
nen. Ik vind het vooral leuk om via uw 
tijdschrift op de hoogte te blijven van de 
actuele bedrijfsontwikkelingen en nieuwe 
producten. Dankzij de mooie illustraties en 
korte bijdragen zorgen jullie dat het voor 
mij het lezen waard blijft. Heel veel dank 
daarvoor! Ik verheug me er vooral op om 
ook eens aan jullie prijsvraag mee te doen.

Simone Böye, Cuxhaven, per e-mail

Redactie: Beste Simone, we zijn een beetje 
overdonderd door zoveel lof. Hartelijk dank – 
en tot lezens! (-; We duimen voor je wat betreft 
de prijsvraag, ook al ben je niet de enige die 
ons na elk nummer de oplossing per e-mail of 
briefkaart toestuurt. Ook dat is iets waar we 
elke keer weer blij mee zijn: de respons die de 
prijsvraag oplevert.

MILCHWELT  2/21

Cool magazine
Ik ben op dit moment op bezoek bij 
mijn ouders in het noorden en mijn 
vader legde de nieuwe Milchwelt voor 
me op tafel. Het is echt een cool maga-
zine met een boeiende inhoud – mijn 
complimenten!

Gesa Thelen, geb. Müller, voormalige 
DMK-Melkkoningin, Ovelgönne, per e-mail

Redactie: Beste Gesa, hoewel we openstaan 
voor kritiek, zijn we natuurlijk (nog) blij(er) 
met dit soort feedback. Hartelijk dank hier-
voor!

MILCHWELT 

Inzichten & vooruitzichten
Hebt u vragen, suggesties of kritiek over dit onderwerp of over de Milchwelt in het al-
gemeen? Stuur dan een mail naar milchwelt@dmk.de. Naar aanleiding van het vorige 
nummer kregen we een hele stapel reacties. 
De redactie behoudt zich het recht voor lezersbrieven met het oog op beschikbare ruimte in te korten.

115.000
… ton kaas wordt elk jaar in Edewecht geproduceerd. De locatie  

heeft een oppervlakte van iets minder dan 20 ha. Een bedrijf met 
traditie – het begon allemaal bijna 50 jaar geleden met de oprichting van 

de Zentralkäserei Oldenburg (ZKO). In Edewecht worden niet alleen 
hoogwaardige kaasproducten voor de nationale en internationale 

markt geproduceerd (blokartikelen en gesneden kaas), 
maar ook boter, weipoeder en weiconcentraat.

FEITEN & CIJFERS
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Waar mogelijk geef 
ik de voorkeur aan 
producten uit de regio

Waar mogelijk, 
koop ik fairtrade-
producten

Bij het kopen let ik op de duur-
zaamheid van de producten 
(milieuvriendelijkheid, enz.)

Toeleveringsketens
De corona-shock heeft 
bij de consumenten een 
behoefte aan veerkrach-
tige bevoorradingsketens 
doen ontstaan. Waarden rondom het 
thema duurzaamheid zijn de sleutel-
factoren om de jongere doelgroepen te 
bereiken en te inspireren.

Duurzaamheid
In de toekomst zal de 
voedselkeuze nog meer 
in de richting van ‘plant-
aardig voedsel’ gaan, 
zonder een strikt vegetarisch 
of veganistisch dieet te volgen, in de 
richting van ‘meer groenten, peulvruch-
ten en granen’, zonder de schnitzel, de 
worst of de kaas volledig op te geven.

Inzicht in gezondheid
De consument kijkt 
steeds meer naar het 
hele voedselproductie-
proces. Gezond eten is 
een topthema. ‘Gezond’ 
wil niet alleen zeggen goed voor de 
mens, maar ook goed voor het milieu.

Transparenz 
Bedrijven moeten kleur 
bekennen: wie niet 
staat voor wat hij op de 
markt brengt, verliest 
niet alleen geloofwaar-
digheid en prestige – er dreigt ook 
omzet- en afzetmarktverlies omdat 
de pandemie volgens Rützler tal van 
consumentenbehoeften verandert 
en sluimerende trends versnelt.

Zero Waste
De pandemie heeft 
voedselverspilling in 
het bewustzijn van de 
consumenten verankerd. 
Mede dankzij betere kookkennis wordt 
zorgvuldiger met voedsel omgegaan; 
er wordt minder weggegooid en restjes 
worden beter benut.

Levensmiddelenkeuze
Volgens een studie van 
het Hamburgse markton-
derzoeksinstituut Appinio 
denkt ruim 60 procent van 
de Duitsers dat de Nutri-Sco-
re tot een gezonder voedingspatroon 
voor de mensen in Duitsland zal 
leiden.

Gastro
De populariteit van 
vegetarische en veganis-
tische voeding is tijdens 
de pandemie verder 

toegenomen. Ook in de bezorgmarkt 
is er meer vraag naar plantaardige 
gerechten, en in de toekomst zullen 
vegetarisch en veganistisch voedsel 
standaard op de menukaart van elk 
goed restaurant staan.

E-food 
Daarbij gaat het niet alleen 
om de verkoop van voedsel 
via digitale distributiekana-
len. Consumenten genie-
ten van de diversiteit op het 
net. De meest uiteenlopende spelers 
vormen netwerken en vinden nieuwe, 
meer directe wegen naar elkaar. Deze 
nieuwe ‘connectiviteit’ brengt men-
sen en bedrijven samen die dezelfde 
waarden delen. Van transparantie over 
de herkomst en de productieomstan-
digheden tot de bereiding – ze kunnen 
een emotionele band met het product 
en de fabrikant opbouwen. 

Gedeelten overgenomen uit ‘Food Report 
 2022,’ dfV, 2021

Veranderende  
consumptieStoom

Dank je, Louis!
Het lijkt misschien eenvoudig om een pasteur in een 
zuivelfabriek te vervangen, wanneer die aan het eind 
van de levensduur is. Nou, dat is het niet. Bij wheyco in 
Hoogeveen werd een verbeterde installatie ontwikkeld. 

De crisis heeft voedsel weer dichter bij de mensen 
 gebracht, merkt voedingsdeskundige Hanni Rützler op in 
het jongste Food Report. Dat betekent dat ook bedrijven 
moeten omdenken.

Hanni Rützler 
Al meer dan 25 jaar 
analyseert de Weense 
voedingsdeskundige 
Rützler de veranderin-
gen in onze eetcul-
tuur. Haar jaarlijkse 
Food Report wordt 
beschouwd als de be-
langrijkste publicatie 
van de sector.

Bronnen: b4p 2013, 2016 en 2020; Duitssprekende 
bevolking van 14 jaar en ouder; GIK – Gesellschaft für 

integrierte Kommunikationsforschung 2021

Waarden en houding worden steeds belangrijker 
Sociaal en ecologisch engagement wordt steeds belangrijker voor  
de consument (aandeel in procenten)

Nieuw bordes

Pasteur

2 Platenwisselaars

Buffertank

Het probleem
Om bacteriën te doden en de voedsel-
veiligheid te garanderen, wordt de bin-
nenkomende wei met hitte behandeld. 
De meeste onderdelen van de betref-
fende installatie hadden het einde van 
hun functionele levensduur bereikt en 
het bedrijf dat de onderdelen vervaar-
digde, was niet meer operationeel. 
Zonder support nam het kwaliteitsri-
sico bij de pasteurisatie toe. Dus zocht 
een intern team bij wheyco naar een 
zinvol alternatief.

De wens
Het moest een apparaat zijn dat je met 
één druk op de knop kunt starten, stop-
pen en reinigen. Een interdisciplinair 
team was op zoek naar een alternatief 
met betere componenten, een hogere 
automatiseringsgraad en hogere veilig-
heidsnormen.

 
De procedure
Bij de zoektocht werden tal van nieuwe 
werkmethoden, normen en technieken 

toegepast. Voor het team was het con-
tinue verbeteren. Iedereen heeft actief 
bijgedragen met zijn expertise.

De hindernissen
Het grootste deel van het werk werd 
uitgevoerd terwijl de bedrijfsactivitei-
ten gewoon doorgingen. Niet alleen 
de hardware, maar ook de software 
werd vervangen. Intussen is de manier 
waarop de operators met de pasteur 
werken, volledig veranderd. Dit alles 
vereiste een grote mate van planning 
en samenwerking tussen de verschil-
lende afdelingen.

De oplossing
Het resultaat is een pasteur waar we 
trots op zijn. Hij heet ‘Louis’, naar 
Louis Pasteur, de uitvinder van het 
pasteurisatie proces, en voldoet aan 
de nieuwste normen op het gebied van 
levensmiddelenhygiëne, onderhouds-
vriendelijkheid en veiligheid. Het 
apparaat heeft een hoge automatise-
ringsgraad en transparante software. 

Een grote hoeveelheid gegevens zoals 
energieverbruik, persluchtverbruik, 
aantal klepschakelingen, bedrijfsuren 
van de pomp zijn op elk moment zicht-
baar en opvraagbaar. Hierdoor kan de 
technische toestand van het proces 
gemakkelijk worden gecontroleerd. Hij 
is ook uitgerust met een koelgedeelte, 
hygiënische componenten en heeft 
een eenvoudig en robuust ontwerp. 
De ontwikkeling van Louis was een 
grote uitdaging voor het team, maar er 
ontstonden gaandeweg veel innova-
tieve en baanbrekende ideeën. Dit 
alles heeft ertoe geleid dat de fabriek 
in Hoogeveen nu en in de toekomst 
goed is toegerust als het gaat om veilig 
pasteuriseren.

De Pasteur Louis de nieuwste 
 standaard voor hygiëne en veiligheid.
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U hebt over een langere periode de 
vrachtvoorwaarden van alle zendin-
gen van gereed product van DMK, 
inclusief MILRAM en de huismerken 
van kleinhandels- en industriële 
klanten, bekeken. Waarom was dat 
nodig?
Het was en is altijd nodig om periodiek 
de kosten van de logistiek te evalueren, 
omdat we hier te maken hebben met zeer 

uiteenlopende vervoerswijzen: normaal 
gesproken staan de goederen op pallets 
en worden ze vervoerd met vrachtwa-
gens. Maar wij leveren bijvoorbeeld ook 
blokken kaas in kaaskratten of room in 
stalen containers van 1000 liter, voor de 
verwerkende industrie, zoals banket-
bakkers, pizza- en chocoladefabrikan-
ten. Bovendien verzenden we niet alleen 
per vrachtwagen, maar ook in zeecon-
tainers, hoofdzakelijk naar Azië, Afrika, 
Saudi-Arabië of het Middellandse Zeege-
bied. We vroegen ons af: Hoe kunnen we 
de vrachtvoorwaarden in de hele DMK-
groep verder verbeteren?

Hoe liep dat af?
Wij hebben een vijfkoppig team van 
DMK Transportlogistik, met de nadruk 
op inkoop, operations en controlling, 
geformeerd en werden daarnaast onder-
steund door een adviesbureau. Op het 
internetplatform ‘Coupa’ werden de 
transportopdrachten voor 300.000 zen-
dingen aanbesteed en daarvoor wer-
den 700 dienstverleners uitgenodigd. 
De aanbesteding verliep via drie rondes 
en uiteindelijk hebben we met ongeveer 

50 dienstverleners nieuwe voorwaarden 
uitonderhandeld.

Verliep dat soepel?
Niet altijd. Het project vergde meer tijd 
dan oorspronkelijk gepland. Enerzijds 
had dit te maken met het grote volume en 
de complexiteit. Anderzijds hebben we in 
een latere fase ook de dochteronderne-
mingen bij de aanbesteding betrokken, 
waardoor de voorbereidingstijd langer 
werd: gegevens verzamelen en structu-
reren, dienstverleners selecteren, eisen 
beschrijven, het platform voeden met 
gegevens, randvoorwaarden opstel-
len – dat alles nam zo’n zes maanden in 
beslag. Bovendien dwong corona ons 
ertoe om onze manier van werken vol-
ledig te veranderen: plotseling zat onze 
adviseur vast in Londen. Die uitdaging 
konden we echter snel oplossen met onze 
nieuwe onlinetools.

Al met al had u ongeveer een jaar no-
dig om nieuwe condities te krijgen.
Over zo’n lange periode is het natuurlijk 
altijd moeilijk om het tempo en vooral de 
motivatie hoog te houden, er waren ups 

Goed gepland, veel bespaard
Het #pacesetter-programma is een echte gangmaker: Met een klein team werkte  
Ron Geerds maandenlang aan nieuwe vrachtvoorwaarden – en realiseerde hij een  
aanzienlijk besparingspotentieel.

en downs. Ik ben er trots op dat we 
er in het team, ondanks de uitdagin-
gen, in geslaagd zijn de prestaties 
gedurende die lange projectperiode 
op een vrijwel constant hoog peil te 
houden. Het kleine projectteam en 
het korte beslissingstraject hebben 
zeker een doorslaggevende bijdrage 
aan het succes geleverd.

Volgens welke criteria werden de 
nieuwe dienstverleners gese-
lecteerd? Ging het alleen om de 
prijs?
Aangezien de te leveren prestatie 
in detail was beschreven en alleen 
dienstverleners die deze eisen begre-
pen en accepteerden werden toege-
laten, vormden kosten en presta-
tievermogen de beslissingscriteria. 
Natuurlijk hebben wij ook onze eigen 
ervaringen met de inschrijvers bij de 
besluitvorming betrokken.

Wat kon u besparen?
Ongeveer 4,5 miljoen euro per jaar. 
Dit was een groot succes voor ons en 
voor DMK.

D e degradatie van 
SV Werder naar de 
tweede Bundesliga 
was voor ons allemaal 

(ik neem aan dat ook het lezerspu-
bliek van deze column uitsluitend 
uit Werder-fans bestaat!) een in-
grijpende negatieve ervaring – en 
dan druk ik me nog 
voorzichtig uit.

We zijn gestruikeld, 
we zijn, zoals wij 
voetballers zeggen, 
‘plat op onze bek 
gegaan’. Betekent dat 
nu dat alles verkeerd 
was, dat je maar beter 
nooit meer je gezicht kunt laten 
zien? Natuurlijk niet! Als kind leer 
je al dat nederlagen net zo goed 
bij sport horen als overwinningen. 
‘Als je niet kunt verliezen, moet 
je niet spelen!’ is een toepasselijk 
gezegde. En als je valt, moet je 
weer opstaan! Natuurlijk, dat is 
makkelijker gezegd dan gedaan. 
Het is moeilijk en pijnlijk als het je 
echt overkomt. 

Dat gaat, ook bij kinderen, meestal 
niet zonder tranen. Maar het blijft 
de juiste manier!

Ook voor mijzelf is het een 
aanleiding, zij het niet de enige, 
voor een persoonlijk keerpunt, 
namelijk mijn besluit om me niet 
herkiesbaar te stellen voor de 

komende Raad van 
Commissarissen. 
En ook ik zal weer 
opstaan. En ik zal 
proberen om op 
een constructie-
ve manier na te 
denken over deze 
ervaring, zodat 

ik, als het lukt, kan leren van de 
fouten en beter kan zijn in wat er 
komen gaat. Werder zal er even-
eens in slagen om het geloof in de 
eigen filosofie en waarden terug te 
winnen, maar ook om iets nieuws 
te ontwikkelen. Uiteindelijk zal 
Werder hopelijk weer eersteklas 
voetbal spelen, en daarmee kun je 
tenslotte ook al in de tweede Liga 
‘aftrappen’!

Van vallen  
en opstaan

Marco Bode,   
Voorzitter van de Raad van 
Commissarissen SV Werder Bremen  
en Europees kampioen voetbal

“Ik zal proberen  
om op een  

constructieve  
manier na te  

denken over deze 
ervaring.”

Lorem ipsum  bus modignis debit 
labor moluptas moluptatusci 
comnihicae moluptumet officae 
num intis alit undantio

Ron Geerds,   
Head of Transport Logistic, DMK.

Een uitwisseling over succes  
in Voetbal en in bedrijven.  
Nu met alle aanbieders van podcasts 
te vinden OP “Denkfutter”.

Podcast:  
Stof tot nadenken

ONDERNEMING COLUMN
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Ondanks de pandemie konden schoolkinderen ook dit 
jaar weer een kijkje achter de schermen nemen bij DMK. 
Op de digitale Dag van de Toekomst maakten ze zelfs 
kwark.

B ij DMK is de Dag van de 
Toekomst een van de be-
langrijkste evenementen om 
jongeren voor het bedrijf te 

interesseren. Vanwege de pandemie 
was de uitvoering ervan nu helemaal 
digitaal. Ongeveer 55 schoolkinderen 
uit Nedersaksen konden het evenement 
weliswaar niet live bijwonen, maar 
werden via Microsoft Teams met elkaar 
verbonden om meer te weten te komen 
over  15 beroepen van de DMK-groep. 
Door de grote verscheidenheid aan 
beroepsprofielen zijn er zoveel keuze-
mogelijkheden dat een uitgebreide pre-
sentatie voor veel mensen heel nuttig is. 
“Door corona hebben we bijvoorbeeld 
al kennismakingsgesprekken met onze 
leerlingen gehouden via videoconferen-
cing en ook ons start-up event met alle 
nieuwe leerlingen in het bedrijf digitaal 
uitgevoerd”, vertelt Florian Schomaker, 
Human Resources Manager bij de DMK 
Group en een van de organisatoren van 

de Dag van de Toekomst dit jaar.  
“Zo konden we al ervaring opdoen om 
te weten wat belangrijk is.”  
Om de leerlingen van morgen een 
gedetailleerd inkijkje te geven, konden 
ze vanaf hun eigen apparaat inloggen 
op bedrijfsonderdelen zoals IT of het 
laboratorium, waar medewerkers uitleg 
gaven over het dagelijks werk in het 
zuivelbedrijf. Bovendien konden ze van 
de Plantmanager van de DMK-fabriek in 
Holdorf, Uwe Veenhuis, veel te weten 
komen over het complexe samenspel 
tussen de meest uiteenlopende onder-
delen van een zuivelfabriek.

De echte highlight kwam aan het 
eind: alle deelnemers hadden vooraf 
een boodschappenlijstje gekregen voor 
een experiment dat ze zelf thuis achter 
hun bureau konden uitvoeren. Zij 
kropen in de huid van een kwarkpro-
ducent en konden onder leiding van 
kwaliteitsmanager Stephanie Riedel 
hun eerste eigen versie produceren.

“Mijn zoon was 
erg enthousiast! 

Goed gedaan! 
Hartelijk dank.” 

Carsten Habermann, 
Sales Director Brand 

Retail LEH.

Zuivelbedrijf: van dichtbij

“Het is zelfs voor 
ons volwassenen 

niet makkelijk 
om zo lang online 

te zijn, maar de 
kinderen hebben 
het geweldig vol-
gehouden omdat 

jullie het zo onder-
houdend maakten. 

Chapeau!”

Dr. Simone Espey,  
Senior Board  

Administration, DMK.

“Ik woon momenteel in 
Oman omdat mijn va-

der hier voor zijn werk 
gestationeerd is. Kwark 

hebben we hier niet, 
maar wel kamelenmelk. 

Op de digitale Dag van de 
Toekomst kon ik achter 
mijn bureau mijn eigen 
kwark maken – dat was 
super! Nu kan ik dus zelf 
kwark maken en de melk 
daarvoor haal ik direct 
bij de kamelenboerderij 

hiernaast.” 

Edda Theodora Sophie 
Holzberg, 11 Jahre, 5e klas van de 
International American School 

in Muscat, Oman. De Dag van de 
Toekomst was ook interessant 

voor niet-DMK-leden zoals 
Edda’s familie.

Stephanie Riedel, Quality Manager DMK, 
liet zien hoe je kwark maakt.

V oor bedrijven is audio 
een perfect instrument 
om een frisse wind te la-
ten waaien door de, laten 

we eerlijk zijn, nogal saaie publica-
ties en presentaties zoals jaarver-
slagen. Podcasts, muziekstreaming, 
onlineradio, WhatsApp-spraak-
berichten – digitale audioformats 
kunnen snel, gemakkelijk en op 
elk moment worden beluisterd met 
smartphones en andere apparaten 
met internettoegang. De redenen 
liggen voor de hand – mensen 
kunnen sneller luisteren dan lezen, 
en ze spreken sneller dan ze kunnen 
schrijven. Geen wonder dat audio-
formats hard op weg zijn een trendy 
medium te worden. Tegen 2023 ver-
wachten onderzoekers alleen al twee 
miljard regelmatige luisteraars van 
podcasts. Ook de DMK Group grijpt 
deze nieuwe mogelijkheden aan en 
presenteert een interactieve reis 
door het boekjaar 2020. Onder de 
titel ‘Gemeinsam macht Geschichte’ 
(samen schrijven we geschiedenis) 
is een verslag opgesteld waarin het 
centrale thema ‘gemeenschappelijk’ 
uit het coronajaar 2020 is overgeno-
men en met behulp van audio-ele-
menten van vele gesprekspartners 
levendig wordt gepresenteerd.

Naast de stemmen van melkvee-
houders en medewerkers, zijn ook 
de inleidende passages volledig te 
beluisteren in plaats van alleen te 
lezen. “Zo’n jaarverslag heeft al snel 
iets ‘stoffigs’ en veel mensen zien 
het als een bouwsel van feiten en 
cijfers”, zegt Oliver Bartelt, Hoofd 
Communicatie van de DMK Group. 
“De gemiddelde leestijd van een 
gedrukt jaarverslag is ongeveer drie 
minuten. De eerste cijfers voor het 
digitale audioformat laten echter 
zien dat we hier hebben kunnen 
scoren en dat aanzienlijk meer tijd 
aan het verslag wordt besteed”, 
aldus Bartelt. 

Het DMK jaarverslag is beschik-
baar op www.dmk.de/nl/2020 en 
ook op Spotify en YouTube.

Leest  
u nog?
De DMK Groep gebruikt voor 
het eerst ook audio-elemen-
ten voor het Jaarverslag en 
Duurzaamheidsverslag 2020.

Op YouTube worden in 
de eerste plaats video’s 
afgespeeld, maar via de 

streamingdienst kunnen 
ook audioformats wor-

den beluisterd. De inhoud 
is beschikbaar op de web-
site of via een app die kan 

worden gedownload.

Spotify is een
streamingdienst die 
online muziek, pod-
casts, hoorspelen en 

audioboeken aan-
biedt – geen video’s. 
Te gebruiken via een 

app-download op uw 
smartphone of een 

bezoek aan de website.

ONDERNEMING ONDERNEMING
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voorzien. Zo vinden landbou-
wers in het NORMI-gamma ook 
melkvervangers met extra voor-
delen, bijv. NORMI Kalvermelk 
PLUS ter ondersteuning van de 
spijsvertering of Kalvermelk ASS 
TRIGOSAL ter ondersteuning 
van de luchtwegen.
De afgelopen jaren heeft het 
management van NORLAC 
steeds met een vooruitziende 
blik gehandeld, en dit is de 
tweede pijler van haar succes. 
Een voorbeeld is de regio We-
ser-Ems. Hans-Heinrich Kruse is 
daar al 31 jaar regiomanager.
Sinds april heeft hij er zij aan 
zij met Viktoria von Senden 

aan gewerkt om het stokje 
zo efficiënt mogelijk over te 
dragen binnen zijn gebied, 
nu zijn pensioen voor de deur 
staat. Niet in de laatste plaats 
profiteert NORMI van het feit 
dat ze wat betreft de productie 
van melkvervangers dicht bij 
de bron zit. NORLAC betrekt 
melkpoeder van de hoogste 
levensmiddellenkwaliteit uit 
het DMK-verwerkingsbedrijf in 
Zeven. De korte afstand tot de 
melkveehouders, de grondstof 
en de moedermaatschappij 
komt tot uiting in de kwaliteit 
van het eindproduct. En dat is al 
vele jaren zo.

1964

De NORMI buitendienst 
gaat van start en staat 
sindsdien garant voor 

uitgebreid en deskundig 
advies.

1955

NORMI start in Zeven 
met de productie van 
gestandaardiseerde 
melkvervangers op 

basis van magere- en 
karnemelk voor het ver-
koopgebied Elbe-Weser.

1975

Voortaan worden alleen 
nog onze eigen mage-

re-melkvetconcentraten 
gebruikt.

1981

Op basis van magere 
melkpoeder wordt be-

gonnen met de produc-
tie van een aangezuurde 

melkvervangers.

1982

De aangezuurde koude 
kalvermelk KT 60 met 

60 procent magere 
melkpoeder wordt met 

het principe van Ad 
libitum voeren op de 

markt gebracht.

1984

Start in de nieuwe ver-
koopregio Weser-Ems.

1987

De productiecapaciteit 
wordt verhoogd dankzij 
de nieuwe afvullijn met 

een carrousel-vulma-
chine.

1988

Het NORMI verkoopge-
bied breidt zich uit naar 
de Scandinavische regio.

1990

Na de hereniging is 
NORMI ook in Sach-
sen-Anhalt en Meck-

lenburg-Vorpommern 
verkrijgbaar.

1993

Het NORMI verkoopge-
bied wordt uitgebreid 

met Sleeswijk-Holstein.

2000

De innovatieve Filter-
mat-technologie zorgt 

voor een nog behoedza-
mere verwerking van de 

grondstoffen.

2001

NORMI-likemmers 
(Mineralen-likemmers) 
maken als individuele 

voedingssupplementen 
het productgamma 

compleet.

2010

Bevestiging van de 
NORMI-filosofie door 
officiële wetenschap-

pelijke studies: Magere 
melkpoeder in de eerste 
levensweken bevordert 

de gezondheid van 
kalveren.

2011

NORMI-producten 
zijn verkrijgbaar in de 
nieuwe verkoopregio’s 
Noordrijn-Westfalen, 
Hessen, Thüringen en 

Saksen.

2016

NORMI gaat de Neder-
landse markt op, dank-

zij de fusie van DOC 
Kaas en DMK Group. De 
eerste DOC kaas leden 
ontvangen hun nieuwe 
melkvervanger NORMI 

kalvermelk ASS.

2017

Voor het eerst levert 
NORMI kalvermelk aan 

Cyprus – de markt is 
niet groot, maar inte-
ressant als testmarkt 

voor export naar war-
mere klimaatzones.

2018

De nieuwe producten 
NORMI kalvermelk ASS 
TRIGOSAL en NORMI 

kalvermelk FIRST 
CLASS worden geïntro-

duceerd.

2019

Het assortiment mine-
ralen-likemmers wordt 
verbeterd met plante-

nextracten.

Heute

En vandaag? 
Eén ding is zeker: 66 

jaar betekent nog 
lang niet het einde! 
“En dat zult u weten 

ook, want we zullen u er 
dit jaar nog een aantal 
keren aan herinneren. 

Blijf nieuwsgierig!” 
Hendrik Hombergs, 
 directeur NORLAC

Al 66 jaar begint het leven van jonge  
kalveren met NORMI melkvervangers.  

De geschiedenis van het bedrijf toont aan  
dat de moeite waard is om te focussen op 

 dierenwelzijn en de hoogste productkwaliteit.

Geen kroonjaar misschien, 
maar de dubbele cijfers zorgen 
in ieder geval voor veel ver-
jaardagsvreugde bij NORMI dit 
jaar: al 66 jaar lang begint het 
leven voor kalveren, biggen, 
geiten- en schapenlammeren 
met NORMI. Zo lang bestaat het 
bedrijf voor melkvervangers al, 
die ontwikkeld zijn om te voor-
zien in de behoeften van jonge 
kalveren.
“Voor mij heeft NORMI als 
premiumfabrikant een bijzon-
dere betekenis op de markt”, 
aldus Martin Bertels, de nieuwe 
verkoopleider van het merk. “De 
producten zijn eenvoudig en 
veilig in het gebruik en voldoen 
vanwege de grondstofbasis 
aan alle eisen van natuurlijke 
en duurzame voeding – iedere 
melkveehouder kan het juiste 
product voor zijn behoeften vin-
den.” Dat is al zo sinds in 1955 
voor het eerst melkvervangers 
werden geproduceerd in Zeven.
Sindsdien berust het succes van 
de onderneming op drie pijlers, 

die in de loop der jaren steeds 
stabieler zijn geworden.
Ten eerste: dierenwelzijn. 
NORLAC GmbH brengt het 
merk NORMI op de markt en 
is ook verantwoordelijk voor 
de ontwikkeling van speciale 
voeders binnen de DMK-groep. 
Het werkt nauw samen met 
gerenommeerde instellingen op 
het gebied van diervoedingson-
derzoek. Het gemeenschappe-
lijke doel: Producten die zijn 
afgestemd op de behoeften van 
de dieren en daar optimaal in 

Kalveren weten wat goed 
is: NORMI is sterk gericht 
op de natuurlijke behoef-

ten van het dier.

De NORMI fabriek in Zeven 
maakt topkwaliteit mogelijk.

Vanuit de regio 
Elbe-Weser naar de 
hele wereld.

Martin Bertels ist seit April Head 
of Sales bei NORLAC.

Verkoophit NORMI 
 kalvermelk ASS.

Al 66 jaar legt NORMI zich 
met zijn producten toe 
op het welzijn van jonge 
kalveren.

Viktoria von Senden  
en Hans-Heinrich Kruse,  

buitendienst

Hendrik Hombergs,  
directeur NORLAC.

JA
AR
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Om van een natuurlijk product een bouw-
steen voor verdere verwerking in de le-
vensmiddelenproductie te maken, is heel 
wat ‘geknutsel’ nodig en mensen als Ernst 
Georg Tönjes en Claudia Krempula. Beiden 
werken op de afdeling Milk Ingredients 
van de BU Industry aan de ontwikkeling 
van Fresh Dairy-producten zoals yoghurt- 
en zure roomproducten. Ze houden zich 
dagelijks bezig met de optimalisering 
daarvan.
“De producten moeten aansluiten bij de 
behoeften van de markt en de klant”, aldus 
Tönjes. De procestechnoloog werkt al zo’n 
37 jaar bij de onderneming en weet waar 
hij het over heeft: “De toepassingsgebie-
den voor onze producten zijn divers. Als ze 
bijvoorbeeld worden gebruikt als ingredi-
ent in een dressing, moeten ze zuurstabiel 
zijn. Bij gebruik op flammkuchen en pizza’s 
is de stabiliteit bij het bakken, ontdooien 
en invriezen van belang.” Al even complex 
is de ontwikkeling van deze componen-
ten, die in bijna elk artikel van het Fresh 

Dairy-segment worden toegepast, van 
diepvriespizza tot milkshake. “Dat maakt 
de Fresh Dairy-sector zo veelzijdig.”
Terwijl Tönjes ook zorgt voor het vast-
leggen van de eigenschappen van alle 
componenten en combinaties in een 
database, werkt Claudia Krempula als een 
klassieke productontwikkelaar. Vorig jaar 
creëerden zij en haar collega Spicy Cream, 
een gekruide zure room.
“De room is bedoeld voor gebruik op 
pizza of flammkuchen”, vertelt Krempula. 
Dat klinkt misschien eenvoudig, maar het 
vergt veel gedetailleerd werk.. De crème 
moet zowel hitte- als vorststabiel zijn. 
“Bovendien mogen de specerijen tijdens 
opslag en vervoer niet naar de bodem 
van de verpakking zakken.” Tijdens de 
ontwikkeling konden zij en haar team 
putten uit de ervaring van een project van 
jaren geleden. Ze gebruikten een recept 
waarin natuurlijk zetmeel werd gebruikt, 
zonder kunstmatige toevoegingen. 
“Terugkijkend kunnen we zeggen dat het 
succes van het project geheel te danken 
is aan het doorzettingsvermogen en de 
toewijding van het team en de fabriek in 
Neubörger”, zegt Krempula: “Bovendien 

zijn we aangewezen op een goed 
contact en een vertrouwens-

relatie met onze klanten. 
Alleen als zij ons alle fijne 
kneepjes van hun pro-
cessen uit de doeken doen, 
kunnen wij hun het juiste 

product aanbieden.”
Een andere bouwsteen, naast de 

nauwe afstemming met de klant, 
is de eigen organisatie. “Naast al die 

technologie moet je niet onderschat-
ten dat we ter ondersteuning ook 

analyse-instrumenten nodig 
hebben en dat de productei-
genschappen nauwkeurig 
meetbaar rmoeten zijn.”
Op die manier kun je 

systematisch verder ontwikkelen. En 
tenslotte hangt het ook af van zeer 
klassieke procedures. Een gespecialiseerd 
sensorisch team onderzoekt elk nieuw 
ontwikkeld product op geur, smaak en 
consistentie. Alleen als die combinatie 
klopt, kunnen Fresh Dairy-producten 
zoals de Spicy Cream worden ontwikkeld. 
Dit maakt niet alleen de fabrikanten 
gelukkig, maar uiteindelijk ook de consu-
menten. Isabella 

Katzer 
met baby-

voeding.

Bij elke kaasproductie wordt wei gepro-
duceerd. Tegenwoordig is de trend om 
deze vloeistof verder te verwerken. Of 
het nu om baby’s, senioren, atleten of ge-
neeskunde gaat: iedereen die op zijn voe-
ding let, heeft op de een of andere ma-
nier baat bij wei-eiwit. Voor de Business 
Unit Industry van DMK is wheyco dan 
ook een belangrijke pijler als groeimotor. 
Zij produceert uit wei op maat gemaakte 
ingrediënten voor de voedingsindustrie, 
De mensen zijn zich niet altijd zo bewust 
geweest van de waarde van wei. Nadat 
kaas op basis van wei in het verleden op 
het menu van de Vikingen stond, werd 
het in de loop der tijd steeds stiller rond 
wei. In de 20e eeuw werd het als een 
zogenaamd waardeloos bijproduct van 
de melkproductie gebruikt om akkers te 
bemesten. Tegenwoordig zou niemand 
dat meer in zijn hoofd halen.

Weiproducten in chocolade,  
bakkerijproducten en roomijs
“Alleen goede wei levert goede 
derivaten op die geschikt zijn voor 
de voedingsindustrie – dat is onze 

claim”, aldus Kerstin Aue, Senior 
Marketing Manager Nutrition bij 

wheyco: “Een optimale wei is bijvoor-
beeld altijd afkomstig van dezelfde 
kaasbron, heeft een zo gering mogelijke 
warmtebehandeling ondergaan en heeft 
daardoor van nature een lage microbi-
ele belasting.” Wei is een echte alles-
kunner. Van wei gemaakte producten 

geven smaak en textuur. romigheid aan 
 levensmiddelen.  
Voorbeelden? In chocolade, suikerwerk 
en bakkerijproducten versterkt weiper-
meaat het aroma. Het zorgt ervoor dat 
gebak beter bruin en zachter wordt. In ijs 
zorgt wei-eiwitisolaat voor romigheid en 
vervangt het de lactose door eiwit.

Pandemie versterkt de trend nog eens
De wereldwijde industrie van weideriva-
ten groeit al jaren. Sterker nog:
ze wint voortdurend aan waarde door 
de ontwikkeling van speciale producten. 
Alexander Godow, COO van BU Indus-
try, over de rol van wei binnen de DMK 
Group: “Als een van de grootste kaaspro-
ducenten in Europa genereren we alleen 
bovengemiddelde melkprijzen met een 
duidelijke focus op kaas in combinatie 
met wei. In deze context bieden weide-
rivaten veel ruimte voor groei, innovatie 
en differentiatie. Dit, in combinatie met 
de grote knowhow binnen wheyco en de 
BU Industry, zal een van de toekomstige 
succesfactoren zijn.
Studies tonen aan dat de weitrend zal 
aanhouden: terwijl een eiwitrijk dieet 
vroeger vooral populair was onder 
bodybuilders, heeft het onderwerp nu 
het brede publiek bereikt. Wei-eiwit is 
niet meer weg te denken uit de voeding 
van vrijwel alle gezondheidsbewuste 
groepen. Volgens deskundigen zal de 
pandemie deze tendens versterken – een 
echte groeimarkt voor wheyco.

Headline BU Industry

alleskunner

Als producent van op maat 
gemaakte ingrediënten voor de 
voedingsindustrie, is wheyco een 
groeigarantie voor DMK. Toch had 
wei ooit een echt imagoprobleem.

 Met technologie,  
ervaring en alle zintuigen

Fresh Dairy-producten moeten aan complexe eisen voldoen. 
De afdeling Milk Ingredients schept de voorwaarden hiervoor.

Onopvallende

Wat is Fresh Dairy?

Bij DMK is Fresh Dairy één van de 
strategische productgroepen binnen 
de afdeling Milk Ingredients. Met 
een breed productassortiment, van 
yoghurt tot room en kwark, ligt de 
nadruk op de functionaliteit van de 
producten voor de verschillen de toe-
passingen van de klant en de markt. 
De portfolio wordt voortdurend ver-
der ontwikkeld en uitgebreid op basis 
van marktontwikkelingen en -trends. 
Zo levert de BU Industry ready-to-
use producten* zoals Spicy Cream of 

speelt ze in op de ‘proteïne’-trend 
met Skyr en diepvrieskwark 

voor de Aziatische markt. 
 

 (*kant-en-klaar)

Ernst Georg Tönjes 
Werkt al meer dan 37 jaar bij het bedrijf 
en is nu als procestechnoloog betrok-
ken bij de toepassing van Fresh 
Dairy-producten. In deze 
functie onderzoekt en re-
gistreert hij bijvoorbeeld 
de eigenschappen van 
alle producten en slaat 
deze op in een kennis-
databank.

Ralf Ahrens houdt 
van knapperige 
croissants.

Jörg  
Beckmann 
kan niet 
zonder 
koekjes.

Geen wei betekent 
geen dressing, 
weet Corinna 
Schleier.

Claudia Krempula 
Is al meer dan tien jaar als 
productontwikkelaar verantwoorde-
lijk voor de zure melkport-
folio van BU Industry. Zij 
ontwikkelt het optimale 
product met de opti-
male samenstelling 
voor de betreffende 
klant.
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1De citroen uitpersen. 
Als alternatief de 20 
ml citroensapconcen-
traat klaarzetten.

Nieuw design en nieuwe pro-
ducten bij Oldenburger: Vanaf 

augustus brengt BU Interna-
tional haar eerste dessertlijn 

op de markt onder het merk 
Oldenburger Professional, 

dat zich richt op klanten in 
het foodservicekanaal. De 
producten Crème Brûlée 
en Panna Cotta scoorden 
zeer positief bij proeve-
rijen voor klanten en 
staan in de toekomst 
garant voor smakelijke 
desserts die zeker een 
succes zullen worden. 

De landen waar de producten ver-
krijgbaar zullen zijn, zijn in eerste 
instantie Taiwan, Korea, Hongkong 
en China. Ook aan het uiterlijk is 
iets veranderd. Crème Brûlée en 
Panna Cotta zijn, zoals alle artike-
len van Oldenburger Professional, 
in een nieuw jasje gestoken. Het 
nieuwe verpakkingsontwerp 
maakt deel uit van de ‘Differenti-
ated Foodservice Approach’-stra-
tegie van DMK International, die 
vier jaar geleden van start ging. 
MILRAM Food SERVICE gaat de 
producten begin 2022 ook in 
Duitsland introduceren.

De nieuwe website is te vinden op: 
www.dmk-ice-cream.de

MODERN PLATFORM 

DMK IJs  
scoort nu  

ook online

NIEUW ONTWERP, NIEUWE PRODUCTEN

Oldenburger Professional 
lanceert dessertlijn

Crème Brûlée en Panna Cotta vielen in de smaak 
tijdens de proeverijen voor klanten – en komen in 
augustus definitief op de markt.

2a)
UHT-room 
beetje bij beetje 
met het citroen-

sap tot een romige massa 
vermengen en 3 minuten 
laten staan. Het zuur zorgt 
ervoor dat de eiwitten en 
onze room beginnen te 
vlokken en dik worden.

4De mascarpone (wrongel) is 
nu gescheiden van de vloeistof 
(zure wei) en kan uit de doek/
het filter worden gehaald. Mocht 

de massa te stevig zijn, dan kunt u er 
gerust weer wat van het uitgelekte vocht 
door roeren.

3Schep het mengsel van room 
en citroen in een filter of 
zeef naar keuze met de juiste 
doek, plaats de opvangbak 

eronder en laat het minstens 8 uur  
in de koelkast staan – eventueel de  
hele nacht.

5Mascarpone vormt de basis voor 
allerlei tiramisu-variaties. Maar 
het kan ook gemengd worden 
met een beetje yoghurt, melk en 

suiker om er een hemels dessert van te 
maken, samen met uw favoriete fruit.

2b)
Verse room  
al roerend in een 
steelpan verwarmen 

tot ca. 80 – 90 °C. Nu het citroen-
sap toevoegen en 10 minuten la-
ten trekken op een laag vuur. De 
room begint opnieuw te vlokken 
en in te dikken. De room vervol-
gens laten afkoelen tot kamertem-
peratuur (ca. 15 min).

 · Pakje MILRAM UHT 
slagroom 30% vet op 
kamertemperatuur

 · 1/2 citroen
 · 1 koffiefilter met een 

filterzak
 · Opvangbak voor de wei 

(kom/glas)
als alternatief (2b):
 · 1 beker MILRAM frische 

Konditorsahne
 · 20 ml 

citroensapconcentraat
 · 1 zeef met een katoenen 

zeefdoek
als optie:
 · Wat yoghurt/melk
 · Wat fruit naar keuze, bijv. 

aardbeien
 · Wat suiker/suikervervanger
 · Koekjes om te dippen 

Tekst: Stephanie Riedel 

Do it yourself

Romige  
mascarpone
Gewoon hemels! Zet de zomer 
op tafel met deze klassieker uit 
de mediterrane keuken.

Lekker!
LINK

Recepten, video’s, meer details: 
www.oldenburger-professional.com

Precies op tijd voor het warme seizoen 
heeft DMK de online aanwezigheid 
van zijn BU Ice Cream in een nieuw 
jasje gestoken. De nieuwe website 

is moderner en bedoeld als platform 
voor alle doelgroepen. Ook sollicitan-
ten kunnen hier informatie vinden.

Ingrediënten
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De QR-code 
van de tv-spot.

Wat hebben een sprong in koud Noord-Duits water 
en MILRAM karnemelkdrank met elkaar gemeen? 
Beide zijn uiterst verfrissend, dat is duidelijk. Maar 

er zit meer achter, een soort levensgevoel. De nieu-
we tv-spots van het merk MILRAM laten precies zien 

waar het om gaat. Zij zijn dus representatief voor een 
nieuwe strategische benadering in de communicatie 
van het merk.
Symbool voor deze benadering is de MILRAM strandtent. 
Deze is het decor voor de eerste tv-spots voor karne-
melk en Körniger Skyr (korrelige Skyr), die sinds 7 juni 
te zien zijn op alle tv-zenders met een groot bereik, 
maar ook online op YouTube, in de mediatheken van de 
grote tv-zenders en op social media. “Enno en Lisa, het 
relaxte vader-dochter-team van de MILRAM strandhut, 
serveren niet alleen MILRAM producten en recepten die 
uitstekend smaken, maar nodigen ook iedereen uit om 
wat meer ontspannen te zijn”, legt Christian Labonté, 
Managing Director Creation van bureau Brand Lounge, 
uit. Hoogtepunt van het verhaal is een sprong in het 
koude water – heel ongedwongen en verfrissend.
“In een tijd waarin alles nogal rationeel is, vooral als 
het om voeding gaat, willen we onze klanten aan-
moedigen om weer meer naar hun buikgevoel te 
luisteren”, licht Nicole Peiler, Marketing Director Retail 
Business Unit Brand, toe. Zo is het idee voor de MIL-
RAM strandtent ontstaan, vertelt ze. Het maken van 
de opnamen voor de spot, onder leiding van het Düs-

seldorfse bureau Brand Lounge, bleek 
een hele toer vanwege de pandemie.
De film is niet opgenomen op de 
oorspronkelijke locatie, maar in de 
Hyperbowl, een productiestudio 
in München. Daar kunnen virtu-
ele werelden op een reusachtig 
led-scherm worden gebracht. 
Dit maakt een nieuw soort 
bewegende beeldpro-
ductie mogelijk. De 
complexe technologie 
wordt gebruikt bij 
Hollywood-produc-
ties en bij studio-op-
namen voor grote 
bedrijven. Twee we-
ken eerder waren de 
waterspringscènes 
aan de kust opgeno-
men. Parallel aan de 
opnamen produceerde 
r&r uit Bremen thema’s 
voor online- en social me-
dia-inhoud, die eveneens sinds 
juni te zien zijn. De uitzending 
van de tv-spot wordt vergezeld 
door opwindende campagnes zoals 
spaar- en couponacties – allemaal in de 
geest van MILRAM’s nieuwe spontaniteit.

De MILRAM strandtent staat voor een 
geheel nieuwe benadering van het 
merk. Hiervoor werden tv-commercials 
geproduceerd met de nieuwste 
technologie.

Predicaat 
Top-Marke voor 

MILRAM kaas

Harde en snijdbare kazen 
maken indruk bij GfK  

Consumer Scan.
Het predicaat topmerk (Top-Marke) 
van de Lebensmittel Zeitung is een 
van de meest begeerde onderschei-
dingen in de branche. De MIL-
RAM-producten scoorden bijzonder 
goed in de categorie harde en 
snijdbare kaas en werden uitgeroe-
pen tot topmerk. Dit predicaat is niet 
gebaseerd op een jurybesluit, maar 
op de GfK Consumer Scan.
Dit is een consumentenpanel dat het 
winkelgedrag van 30.000 huishou-
dens in Duitsland evalueert. MILRAM 
harde en snijdbare kazen zoals Mürit-
zer, Sylter en Nordlicht wisten hun 
positie in hun categorie te handha-
ven met de grootste stijging van het 
marktaandeel in procentpunten, een 
positieve verkoopontwikkeling en 
een toenemend aantal kopers. 
Het predicaat Top-Marke 
werd in 2021 voor de 
14e keer toegekend.

De scènes werden gedeeltelijk opge-
nomen in de Hyperbowl in München.

Het bureau Brand Lounge 
organiseerde de opnamen.

De MILRAM strandtent staat sym-
bool voor de nieuwe communicatie.

Vanaf 7 juni zijn de spots op 
tv te zien.

Lekker  
 gemoedelijk

Sibylle 
Fulbrecht, 
Marketing 
Manager 
Brand Retail 
Business 
Unit Brand.
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Samen met melk-
veehouders maakt 
MILRAM zich sterk 
voor biodiversiteit.

Zonder bijen, vlinders en 
kevers zou de natuur er nogal 
onvriendelijk uitzien. Want 
de insecten zijn zeer nuttig 

voor de natuur en de landbouw: ze 
bestuiven bloemen, doden onge-
node gasten in het veld en vormen 
een belangrijk bestanddeel van het 
dagelijkse menu van vogels en andere 
kleine dieren. Bloemenstroken die op 
akkerland worden aangelegd, zijn 
een waardevolle voedselbron en 
een belangrijke habitat voor insec-
ten, en vormen een voorziening om 
de biodiversiteit te bevorderen. 
Dit is namelijk een belangrijk onder-
deel van de duurzaamheidsstrategie 
van DMK en een zaak die het merk 
MILRAM, dat stap voor stap werkt 
aan een duurzamere toekomst, na 
aan het hart ligt. Daarom worden in 
een vlaggenschipproject samen met 
DMK-melkveehouders en met steun 
van de vereniging Mensch.Natur.
Landwirtschaft e.V. bloemenstroken 
aangelegd in akkerland, die waarde-
vol voedsel en een nieuw 

thuis voor insecten en kleine dieren 
bieden.

Zo’n 10 hectare aan bloemenstroken
Half mei zaaiden DMK-melkveehou-

ders op hun eigen land en met de steun 
van MILRAM op in totaal 10 hectare 
– zo’n 16 voetbalvelden – een mix van re-
gionale wilde kruiden, gekweekte plan-
ten en grassen, die deze zomer voor het 

eerst in bloei zullen komen 
en insecten aantrekken 
met nectar en stuifmeel. 
En niet alleen deze zomer: 

aangezien het project samen met de 
boeren voor de lange termijn is opgezet 
en dankzij de meerjarige of winterharde 
planten, zullen de stroken de komende 
drie jaar bloeien.

Om te zorgen dat talrijke insecten 
zich er thuis voelen, staat de vereni-
ging Mensch.Natur.Landwirtschaft 
e.V., die de kennis en het begrip van 
mens en natuur in harmonie met de 
landbouw ondersteunt, het project 
met raad en daad terzijde.  
“De bloemenstroken moeten zo breed 

en lang mogelijk zijn, zodat naast 
insecten ook kleine dieren zoals egels 
en vogels zich er goed voelen”, zegt 
Christian Kluge, voorzitter van de 
vereniging. “Bovendien is het van 
belang om het juiste zaaigoed te se-
lecteren en alleen inheemse meerjari-
ge planten te kiezen waar de insecten 
van houden. En uiteraard moeten de 
stroken zoveel mogelijk onaangetast 
blijven: dus geen kunstmest en geen 
bestrijdingsmiddelen, hooguit af en 
toe een maaibeurt als onderhoud.”

De deelnemende DMK-bedrijven 
zijn niet alleen blij met de kennis 
en ondersteuning bij de uitvoering 
van het project, maar zijn zelf ook 
enthousiast over het idee. Melkvee-
houder Svenja Schlüter uit Gnarren-
burg: “Voor mijn gezin en mij is het 
aanleggen van bloemenstroken een 
belangrijke voorziening om onze 
inheemse insecten te ondersteunen 
en te beschermen, omdat ze een 
belangrijke bijdrage leveren aan een 
goed functionerende landbouw met 
toekomst”, zegt ze. 

“Het is ook een geweldige manier 
om de consument te laten zien dat 
wij boeren de biodiversiteit actief 
bevorderen. Andere maatregelen 
blijven veel te vaak onzichtbaar. Wij 
waarderen de inzet van MILRAM en 
de hulp van de vereniging Mensch.
Natur.Landwirtschaft e.V. in dit ver-
band zeer.”

Bloemenstroken en 
 insectenhotels  
in Zeven
Maar niet alleen op 

akkerland worden nieuwe bloemen-
stroken aangelegd. Ook rondom de 
DMK-fabriek in Zeven, Nedersak-
sen, gaat het bloeien en zoemen. 
In samenwerking met de Zevense 
vereniging Blütenmee(h)r is daar dit 
jaar een bloemenstrook aangelegd 
met een totale oppervlakte van tien 
hectare. Bovendien zullen er twee 
zelfgebouwde insectenhotels worden 
ingericht, waarin bijvoorbeeld wilde 
bijen, lieveheersbeestjes of hommels 
het zich gemakkelijk kunnen maken.

DMK-melkveehouders 
aan het zaaien.

Ook het merk  
BREMERLAND...

... richt zich dit jaar op de 
promotie van bloemenstro-
ken. In het project ‘Bremer-
Land blüht’, een initiatief 
van de vereniging Mensch.
Natur.Landwirtschaft e.V., 
worden conventioneel 
werkende boeren aange-
moedigd om bloemenstro-
ken aan te leggen op hun 
akkerland. Op de tweejarige 
bloemenstroken wordt zaai-
goed ingezaaid dat geschikt 
is voor de locatie en dat 
tijdens de projectperiode 
niet zal worden verstoord. 
Bemesting en gewasbe-
scherming zijn taboe.

LANDBOUW LANDBOUW

48   MILCHWELT Juli 2021 49   MILCHWELTJuli 2021



te bevorderen. Een daarvan is het 
gebruik van de rekentool TEKLa (een 
afkorting van Treibhausgas-Emis-
sions-Kalkulator-Landwirtschaft, 
oftewel broeikasgas-emissiecalculator 
landbouw) op basis van de melkpro-
ductie. Deze is ontwikkeld door de 
Landwirtschaftskammer Niedersach-
sen () en bepaalt de CO2-voetafdruk 
(gram CO2 per kilogram melk) 
van een bedrijf en geeft 

aan welke mogelijkheden het bedrijf 
heeft om de broeikasgassen tot een mi-
nimum te beperken.In een eerste fase 
werd het gebruik van TEKLa getest bij 
120 DMK-melkveehouders. 

K limaatverandering ten gevol-
ge van broeikasgasemissies 
is een centraal thema van 
onze tijd, dat alle aspecten 

van het maatschappelijke leven raakt. 
De landbouw is de economische sector 
die het sterkst door de klimaatverande-
ring wordt getroffen: veel landbouwbe-
drijven in Europa hebben de effecten 
van de klimaatverandering de afgelo-
pen jaren aan den lijve ondervonden. 
Zware regenval en langdurige perioden 
van regen, hitte en droogte hebben ge-
leid tot aanzienlijke opbrengst- en kwa-
liteitsverliezen. Met een aandeel van 
ongeveer 7,3 procent in de totale Duitse 
broeikasgasemissies is de landbouw 
echter ook een van de veroorzakers en 
daarom moet ze klimaatvriendelijker 
gaan werken. 

Eenvoudig meten 
DMK heeft daarom het thema 

klimaatbescherming in haar onder-
nemings- en duurzaamheidsstra-
tegie verankerd en is voortdurend 

op zoek naar manieren om dit 

Hoe  broeikasgassen 
 kunnen worden 
 verminderd bij de 
 melkproductie.

De C  2 
voetafdruk  

van melk

De tool bleek zeer praktisch te zijn 
en dicht bij het dagelijks leven te staan, 
aangezien hij bij de berekening van de 
CO2-voetafdruk de gebieden analy-
seert die het landbouwbedrijf recht-
streeks kan beïnvloeden. Er wordt 
gekeken naar het voer, de bemesting, 
de productietechnologie en het elek-
triciteitsverbruik. Uit de resultaten 
bleek dat de deelnemende bedrijven al 
goede resultaten hadden geboekt. 

Potentieel voor CO2-reductie
Het grootste potentieel voor verbe-

tering van de CO2-voetafdruk komt 
van het management rondom de koe. 
De meest klimaatvriendelijke koe van 
tegenwoordig is een koe die een lange 
levensduur heeft en in die tijd veel melk 
geeft. De koe gebruikt haar hulpbron-
nen optimaal. Een goede gezondheid en 
het op peil houden van de prestaties van 
de dieren gedurende een zo lang moge-
lijke periode zijn dus centrale factoren 
voor het verminderen van broeikasgas-
sen in de veehouderij. 

Ook het niveau en de kwaliteit van 
de opbrengst aan ruwvoer van eigen 
teelt biedt in potentie de mogelijkheid 
om de uitstoot aanzienlijk te verminde-
ren. Een hoog aandeel ruwvoer in het 
rantsoen is belangrijk, aangezien meer 
broeikasgassen vrijkomen naarmate 
het aandeel aanvullend krachtvoer 
voor melkvee toeneemt. Dit komt 
omdat de productie van dit krachtvoer 
zeer veel energie vereist en dus extra 
emissies veroorzaakt. Bovendien moet 
de uitstoot door de import van de 
afzonderlijke bestanddelen van deze 
veevoeders er nog eens bij opgeteld 
worden. De teelt van ruwvoer is echter 
sterk afhankelijk van het weer en 
is daarom slechts in beperkte mate 
stuurbaar.

Steun op lange termijn
Het onderzoek met de TEKLa-tool 

heeft ook bevestigd dat het gebruik 
van methaanemissies voor energie-
productie in biogasinstallaties kan 

bijdragen tot een aanzienlijke vermin-
dering van broeikasgassen. Voor elke 
procent mest die de melkveehouder 
vergist, kan de CO2-voetafdruk met 
een gram worden beperkt. Bovendien 
kan de uitstoot van broeikasgassen 
worden verminderd in vergelijking 
met conventionele elektriciteits- en 
warmteopwekking. Mestvergisting 
wordt beschouwd als een bijzonder 
klimaatefficiënte energieproductieme-
thode, aangezien broeikasgasemissies 
door opslag worden vermeden. Na de 
geslaagde test van de tool zal TEKLa 
nu op nog eens 150 bedrijven worden 
ingezet om nog meer inzicht te krijgen 
in broeikasgassen binnen de zuivelke-
ten en een op feiten gebaseerde dis-
cussie over het onderwerp te kunnen 
voeren.

DMK-bedrijven die geïnteresseerd 
zijn in het gebruik van de TEKLa-tool 
voor het berekenen van hun CO2-voet-
afdruk kunnen contact opnemen met 
hun rayonadviseur.

Gezonde koeien, minder 
CO2 – Het klimaatvrien-
delijkst is een goed 
gevoerde koe met een 
lange levernsduur die  
gedurende die tijd veel 
melk geeft.

Hulp van DMK bij het verminderen van broeikasgassen:  De rekentool TEKLa   
ondersteunt melkveehouders bij het berekenen van de CO2-voetafdruk van hun melk.
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Uw contact met  
de redactie

Contactpersoon voor  
onderwerpen gerelateerd aan 
MILCHWELT

OLIVER BARTELT
Global Head of 
Corporate Communications
+ 49 421 243 – 2310
oliver.bartelt@dmk.de

KATRIN POPPE
Internal Communications Manager
+ 49 421 243 – 2143
katrin.poppe@dmk.de

DMK DEUTSCHES
MILCHKONTOR GMBH
Flughafenallee 17,
28199 Bremen, Germany

Service voor  
medewerkers 
Hotline over onderwerpen als 
oudedagsvoorziening, ouder-
schapsverlof, arbeidsovereen-
komsten etc.

SIBOUT ROLSMA
HR Business Partner 

+31 (0) 528 283 149
s.rolsma@dockaas.nl

MILCHWELT  
INTERNATIONAAL 
Naast de Nederlandse editie 
verschijnt MELKWERELD 
ook in het Engels en Duits. 
De pdf’s van alle nummers 
kunnen via de link worden 
gedownload 

www.milchwelt.de

Persoverzicht

Berichten over DMK, de fabrieken en de melkveebedrijven zijn vaak 
te vinden in de media – van regionale kranten tot internationale 
tijdschriften. De afgelopen weken ging het vooral over de gevolgen 
van de pandemie.

Bauernzeitung,  
07–05–2021, 
Vooral in het zuiden van 
Duitsland zagen we de af-
gelopen jaren een pijlsnelle 
toename van de levering 
van biologische melk aan 
de zuivelbedrijven. Maar nu 
is deze stijging aanzienlijk 
aan het afzwakken. Wat zit 
daarachter?

W&V, 14-06-2021, 
Deutsche Milchkontor (DMK) 
heeft iets bijzonders bedacht 
voor zijn jaarverslag 2020: 
een inclusieve audio-ervaring. 
Audio-elementen zoals inter-
views met DMK-medewerkers 
nodigen uit om nog dieper in 
te gaan op de afzonderlijke 
onderwerpen.

Lebensmittelpraxis, 
30–04–2021, 
De trend van eiwitrijke 
producten is niet nieuw. 
Deskundigen denken 
dat deze nog sterker zal 
worden. Kaas, yoghurt 
en melk met extra eiwit 
kenmerken de markt.

TWITTER
www.twitter.com/
DMK_Milch

Foodservice, 03-05-2021, 
Trendonderzoeker Hanni 
Rützler weet het zeker: 
de toekomst van ons 
voedsel is groen. Haar 
Food Report 2022 laat 
zien welke veranderingen 
dit ook voor de zuivelin-
dustrie met zich mee zal 
brengen.

Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

Nordsee-Zeitung, 
 03–05–2021, 
Interessant interview 
over het dagelijks 
leven van de melkvee-
houders: wat is het 
belang van begrazing? 
Welke zakelijke per-
spectieven biedtdit?

#Denkfutter
#Podcast, 

18 mei

LINKEDIN
www.linkedin.com/
organization-guest/
company/dmkgroup

Diskutieren  
Sie mit!

LZ, 14-06-2021, 
DMK-werkomgeving wordt 
hybride: na de Covid-crisis zal 
de werkomgeving van DMK 
permanent hybride worden 
vormgegeven. In een interview 
met LZ vertelt HR-manager 
Ines Krummacker over de uit-
dagingen en oplossingen voor 
de cultuurverandering van het 
zuivelconcern.. 

#alete # Vatertag
13 mei

#MILRAM
#buntewraps

30 april

#milch
#ddrmuseum, 

18 mei

#eiscreme
#happy, 

09 mei

      NWZ, 15-06-2021, 
Ondanks grote uitdagingen als 
gevolg van corona ligt de groot-
ste zuivelcoöperatie van Duits-
land op koers. De omzet en het 
resultaat waren in 2020 vrijwel 
stabiel. Het zuivelbedrijf heeft 
ook een duidelijk standpunt 
ingenomen over de demonstratie 
van vorige week voor de fa-
briekspoort in Edewecht.

#wirliebenbabys 
#fürmamiundmich,

25 mei

# weideaustrieb
# tierwohl,

12 april

#grazingseason
#teamdmk,

21 april

#milchprodukte
#kuhl,

07  mei

Melk op sociale media

Gebruikers 
discussiëren op  
sociale media- 
platforms over melk
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Regiomanager van de coöperatie

De regiomanagers zijn aanspreekpunten voor de belangen van melkleveranciers en aandeelhouders van ons bedrijf.
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1 x  MILRAM SUP-Board:
Christa Jungvogel Marienhafe

3 x Sandwichmaker:
Hannes Buck Armstorf
Karina Ebeling Hamersen
Heino Wülpern Heeslingen

10 x Milram strandlaken:
Gerrich Goertz Westerstede
Sandro Müller Bramstedtlund
Jos Schuffelers Kaatsheuvel
Mariska Lenters Hardenberg
Christian Kirchner Georgsmarienhütte
Christian Mersch Freren
Kevin Koch Bad-Zwischenahn
Birte Kleimeyer Bremen
Stefan Look Sittensen
Ute Friedrichsen Hörup

10 x  MILRAM fietsbelh:
Sven Ole Johansson Tangendorf
Wienke Klang Lindewitt
Annegret Hafer Stemwede
Paul van der Meer Hoogeveen
Karolin Wiegand Alperstedt
Timo Kunkel Wallenhorst 
Aline Neisch Altentreptow
Mareike Schliemer Lünne
Nick Schäfer Dargun
Heinz-Ludger  
Schürmann

Hagen a.T.W.  

Proficiat voor de  
winnaars van de  
vorige prijsvraag:

Zo maakt u het, ±  30 minuten.

Stap 1:  
Snijd de zoete aardappel in 12 plakken van 
ongeveer 1 cm dik en rooster ze twee keer in de 
toaster op de hoogste stand. De plakjes moeten 
zacht van binnen en bruin van buiten zijn.

Stap 2:  
Besmeer de zoete aardappeltoastjes met 
 MILRAM SourCream en bedek ze met een 
 kleurige topping.

Onze toppingfavorieten:
· groene pesto, cherrytomaatjes  
 & basilicumblaadjes 
· reepjes avocado, chilivlokken  
 & paarse tuinkers
· gerookte zalm, granaatappelpitjes  
 en rucola

Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk  

Dag geeuwhonger en snacktrek! Bijvoorbeeld met geroosterde zoete 
 aardappelen met zure room en 3 soorten topping. Op de MILRAM-website vindt 
u heerlijke recepten voor snelle snacks om mee te scoren bij vrienden en familie.

Doe mee:

PRIJSVRAAG RECEPT

De lezersfoto
Op de eerste pagina’s laten we al een tijdje de mooiste DMK-lezersfoto zien. Stuur 
ons je beste foto – plus een korte tekst over wat en wie er op de foto staat. We horen 
ook graag waarom dit je favoriete foto is en wat je ermee associeert. Leg je  speciale 
moment vast (zie bijv. foto’s op blz. 6 - 7): als kunstzinnig stilleven, levendige groepsfoto, 
leuke momentopname –  Er zijn geen grenzen aan je creativiteit!   
Deelname voorbehouden aan medewerkers en melkveehouders van de DMK Group

Het wordt lastig. 
Welke getallen 
 vertegenwoordigen 
de melkpakken, de 
stukken kaas en de 
ijslolly’s? Veel plezier 
bij het puzzelen. Stuur 
ons de juiste oplossing 
en je maakt kans op een 
mooie prijs.

Oplossing inzenden: 

per e-mail aan:  
milchwelt@dmk.de  
o.v.v. onderwerp ‘Prijsvraag’

of per post naar: 
DMK Deutsches  
Milchkontor GmbH 
Katrin Poppe  
Flughafenallee 17  
28199 Bremen

Belangrijk: Vul je voor-  
en achternaam, adres en  
DMK-locatie in

Uiterste inzenddatum: 19-09-2021
Medewerkers en melkveehouders van  
de DMK-groep komen in aanmerking  
voor deelname.

Ingrediënten voor  
1 grote zoete aardappel
· 185 g MILRAM Sour Cream

· 3 eL groene pesto

· 100 g trosje cherrytomaten

· 3 takjes basilicum

· 1 avocado 

· 1 snufje chilivlokken

· 1 doosje tuinkers  
 (bijv. shiso of radijskers)

· 100 g gerookte zalm

· 2 eL granaatappelpitjes

· 1 handvol rucola

Dit zijn de prijzen:

Een van de mooiste inzendingen was de foto van Brigitte Gerdts uit de gemeente Oederquart.  
Ze nam de foto tijdens een fietstocht. We zien het vlakke land in Nordkehdingen, kort na de stro-oogst.

geniale snack hacks
by MILRAM

DMK  
Flesopener

1 x
MLRAM  

Professioneel  
tafelvoetbalspel

DMK 
Thermosfles10 x

20 x10 x DMK  
Broodmand

De koekepan heeft vrij,  
de toaster neemt het over. 

Gewoon de zoete aardappelschijfjes 
erin doen en wachten tot ze knap-

perig zijn. Als dat geen lekker snac-
kidee is!! Het bespaart niet alleen 

tijd, maar het is ook  gemakkelijk 
omdat er geen braadvet wordt 

 gebruikt. Zoete aardappelen bevat-
ten allerlei mineralen en vitaminen 

– ze zijn ideaal om de kleine trek 
tussendoor te stillen.  

In combinatie met licht gekruide 
MILRAM zure room en verschillende 

toppings zoals avocado, gerookte 
zalm en groene pesto, kan de snack-

parade beginnen.

Eet smakelijk!

LINK
Recepten op: www.milram.de

Zo werkt het : 

Stuur uw foto per e-mail naar   
milchwelt@dmk.de  
Onderwerp: “lezersfoto”

Belangrijk:  
1. Vul uw voor- en achternaam, 
adres, functiebenaming en 
DMK-locatie in!
2. De afbeelding moet een hoge 
resolutie hebben en in liggend 
formaat zijn.
3.  A.u.b. geen fotocollages!  
Uiterste inzenddatum: 19.9.2021

Het antwoord van de  
 vorige prijsvraag is 22

WEDSTRIJD!
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Matthias Brüntjen, onderhoudsmonteur Elektrotechniek, Technisch Centrum Noord.

Wiebke von Aschwege, Kwaliteitsmanager, Edewecht site.

Wat we doen, waar we aan werken.


