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En blijf gezond!

Beste lezers,

Oliver BarteltOliver Bartelt

60 jaar geleden droeg een boer bij aan het  
levensonderhoud van nog geen 17 personen;  
tegenwoordig zijn dat er veel meer dan 100.

Hoeveel personen  
onderhoudt een boer?

Bron: BLE
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2
Eén dag voordat het gras eind mei wordt gemaaid, 
gaat de familie Janßen in het hoge gras van de  
weiden in Edewecht op zoek naar reekalveren.  
Op de foto, die weliswaar van vorig jaar dateert, 
zijn buren, vrienden, kinderen, gezinnen en honden 
te zien die samenkomen om de reekalveren die in 
het hoge gras zijn achtergebleven, op te sporen en 
tegen een wisse dood te beschermen.

WEDSTRIJD!

FEITEN & CIJFERS FEITEN & CIJFERS

6   MILCHWELT April 2021 7   MILCHWELTApril 2021



10.000
Alexander Leiker was met zijn melktankwagen op weg naar 
Haaren in Nedersaksen (district Osnabrück) toen hij met zijn 
vracht van 10.000 liter melk niet meer verder kon. Zonder de 
hulp van de boeren had hij nooit zo snel zijn weg kunnen  
vervolgen. Door de plotse inval van de winter begin februari 
hebben vele medewerkers van DMK het niet makkelijk gehad. 
De sneeuw kwam soms zelfs tot aan de bestuurderscabine.

FEITEN & CIJFERS FEITEN & CIJFERS
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36.000
Wie kan dat weerstaan? Ieder uur lopen in de fabriek van 
Everswinkel zo’n 36.000 ijslolly’s van de band. Een van 
de drie nieuwe installaties is al in bedrijf genomen en 
produceert momenteel de met volle melkchocolade en 
amandelen omhulde Mini-Sticks.

FEITEN & CIJFERS FEITEN & CIJFERS
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Daarom

het! 

“D e verhalen op de volgen-
de bladzijden zijn een 
goed bewijs van het feit 

dat een coöperatie nooit alleen kan 
functioneren maar alleen samen. De 
eerste vereiste hiervoor is motiva-
tie. Hiervoor zijn mensen nodig die 
geloven in een gemeenschappelijke 
zaak. Hier laten we zien waarom ze 
houden van wat ze doen, ondanks alle 
tegenslagen. 
Datzelfde geldt voor mij. Mensen 
vragen mij vaak: Wat 
motiveert je als de uitda-
gingen in de landbouw 
en in het bedrijfsleven zo 
gigantisch zijn? Dan ant-
woord ik dat we allemaal 
een gemeenschappelijke 
visie delen en vooruit 
kijken. 
En dat is niet gemakkelijk. DMK heeft 
verreweg het grootste aandeel in de 
consolidatie van de Duitse zuivelin-
dustrie. De fusie van de zuivelbedrij-
ven heeft in het verleden heel wat geld 
gekost, er bestonden nauwelijks mer-gekost, er bestonden nauwelijks mer-gekost, er bestonden nauwelijks mer
ken of speciale producten, maar bijna 
uitsluitend huismerken en standaard 
industrieproducten. Zuivelbedrijven 
zouden nauwelijks op eigen kracht 
kunnen overleven. En nog steeds staan 
wij voor grote uitdagingen.
Ik ben opgegroeid op een pachtboer-Ik ben opgegroeid op een pachtboer-Ik ben opgegroeid op een pachtboer
derij in Strückhausen en kwam al op 
jonge leeftijd in contact met Botter-jonge leeftijd in contact met Botter-jonge leeftijd in contact met Botter
bloom Milch Eiskrem eG, waaraan 

mijn ouders destijds leverden. Het 
bedrijf is later gefuseerd met DMK 
eG. Bij Botterbloom volgde ik een 
opleiding tot zuivelspecialist, en ook 
toen draaide alles al om de melkprijs, 
de huurprijs, de quotumprijs, de 
rundvleesprijs. Als twaal�arige zat ik 
naast mijn vader op de tractor bij een 
demonstratie tegen de invoering van 
de melkquota, en als 14-jarige woonde 
ik voor het eerst de algemene verga-
dering van het zuivelbedrijf bij. Ik ben 

opgegroeid met het 
idee dat de melkquota 
oneerlijk waren, zonder 
aanvankelijk de beteke-
nis achter de invoering 
ervan te begrijpen. Als 
boer wilde ik voor de 
belangen van de boer 
opkomen.

Werken als boer heeft me altijd geïnte-
resseerd, maar ik besloot om zuivel en 
zuivelmanagement te studeren. Ik was 
ervan overtuigd dat ook in de zuive-
lindustrie mensen nodig zijn die de 
landbouw begrijpen en zich hiervoor 
inzetten. Tijdens mijn opleiding werk-inzetten. Tijdens mijn opleiding werk-inzetten. Tijdens mijn opleiding werk
te ik in het zuivelbedrijf op de ijsafde-
ling, terwijl ik in de weekends thuis 
bezig was met silo rijden, silo naar de 
stal brengen, melken, mest uitrijden, 
drijfmest rijden. 
Wanneer mij of het management van 
DMK wordt verweten dat wij geen idee 
hebben van de problemen in de land-
bouw en dat wij ons afzijdig houden in 

De

CEO

“Ik wilde me 
als boer voor 
de belangen 

van de boeren 
inzetten.”

Voor Ingo Müller bestaat DMK alleen omdat de mensen 
gedreven zijn en als een team samenwerken. Zo wordt 

het volledige potentieel van het bedrijf benut.

Zij staan voor grote uitdagingen, maar één ding hebben ze gemeen: 
een rotsvast geloof in wat er moet gebeuren, de wil om hieraan een 
bijdrage te leveren en de motivatie om nieuwe dingen te ontdekken. 

De medewerkers en leden melkveehouders van DMK houden van hun 
werk. Wat hen dagelijks drijft, vertellen ze op de volgende pagina’s.

UNTERNEHMENTOPTHEMA UNTERNEHMENTOPTHEMAUNTERNEHMENTOPTHEMAUNTERNEHMEN
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“Ik had niet gedacht dat de job van RMO-chau	eur 
zo veeleisend zou zijn. Toen ik bij DMK begon, 
was ik in eerste instantie gewoon blij dat ik een 

baan had en tegelijkertijd iets zinvols kon doen. Samen met 
mijn leidinggevenden van het wagenpark in Edewecht zorg 
ik ervoor dat de route qua logistiek en tijd optimaal wordt 
gepland, wat een behoorlijke uitdaging is, vooral als er les 
zijn of bij problemen door sneeuwval. Hier kun je weleens 
op problemen stuiten, als plots alleen nog de boerderijen 
bereikbaar zijn waarvan de toegangswegen half sneeuwvrij 
zijn gemaakt. 
Maar afgezien van al het rijden – ik leg 65.000 kilometer per 
jaar af - zijn het de vele gesprekken met de leden die voor 
mij heel belangrijk, maar ook veeleisend zijn. Ik haal iedere 
dag melk op bij 15 tot 20 melkveebedrijven en krijg veel mee 
van de stemming daar. Ik werk op het raakvlak tussen zui-
velcoöperatie en melkveehouderij en begrijp 
hun dagelijkse problemen maar tegelijkertijd 
ook de aanpak van DMK. In mijn directe con-
tacten met leden - afgezien van coronatijden 
uiteraard – heb ik de kans om met kalmte en 
een luisterend oor voor hun problemen wat 
druk van de ketel te halen.
Tot een paar jaar geleden was ik zelf melk-Tot een paar jaar geleden was ik zelf melk-Tot een paar jaar geleden was ik zelf melk
veehouder. Toen ik mijn boerderij na de zuivelcrisis in 
2015 niet langer op een rendabele manier draaiende kon 
houden, moest ik er afstand van doen. Het boerenleven 

was alles voor me en ik kon lange tijd geen koeienstal bin-
nengaan zonder me diep bedroefd te voelen. De start bij 
DMK was erg jn. Ik had het gevoel dat ik een vangnet had 
gevonden en kon professioneel in contact blijven met mijn 
collega’s, de melkveehouders. In de bestuurderscabine 
ben ik bovendien eigen baas en kan ik even ondernemend 

handelen als een melkveehouder. Ik beslis hoe 
een rit geoptimaliseerd kan worden en ik ben 
ook degene die meteen ziet wat er op de wegen 
gebeurt. 
Dit maakt het ook mogelijk e�ciënter te plan-
nen in termen van tijd en kosten. Dat stimuleert 
me. Ik zou graag zien dat de samenleving in de 
toekomst meer respect, erkenning en waarde-

ring voor de agrarische sector toont. Daartoe moeten alle 
betrokkenen de handen ineenslaan en een gemeenschap-
pelijk traject uitstippelen.”

ons hoofdkantoor in Bremen, dan doet mij dat pijn omdat 
het absoluut niet waar is. Sinds 1997 heb ik zowat alle ver-het absoluut niet waar is. Sinds 1997 heb ik zowat alle ver-het absoluut niet waar is. Sinds 1997 heb ik zowat alle ver
anderingen in het bedrijf meegemaakt of begeleid: onder 
andere als hoofd QM in Neubörger, als fabrieksdirecteur in 
Strückhausen, als crisismanager en sinds 2016 als CEO. Ik 
streefde er steeds naar de organisatie en de onderneming te 
verbeteren, verantwoordelijkheid te nemen en deze verder 
te ontwikkelen in het belang van de eigenaren, wat vaak 
met slapeloze nachten gepaard ging. 
Sluiting van vestigingen of afdelingen raakte mij enorm. 
Ook het verlies van melkvolume als gevolg van onvoldoen-
de uitbetalingen beschouwde ik als een nederlaag. Het ver-de uitbetalingen beschouwde ik als een nederlaag. Het ver-de uitbetalingen beschouwde ik als een nederlaag. Het ver
trouwen van leden verliezen, komt hard aan. Maar ik ben 
iemand die opstaat als hij valt en alles doet wat mogelijk is 
zodat ik mezelf ’s morgens nog in de spiegel aan kan kijken. 
Eén ding is duidelijk: in de onderneming zal nooit alles van 
een leien dakje gaan, want deze sector is zeer complex en 
er zijn geen standaard oplossingen. Ik zit al 32 jaar in de 
zuivelindustrie en ook ik ben niet tevreden over het niveau 
van de melkprijs. Maar alles wat wij doen, dient om deze 
prijs voor onze leden voortdurend te verbeteren. 
Het raakt mij als ik zie hoe onze medewerkers en leden op 
allerlei terreinen doorwerken, doorgaan en blijven geloven 
in de zaak en grote wilskracht tonen. Een volledige omwen-
teling van de strategie was alleen mogelijk omdat iedereen 
zijn job niet zomaar routinematig uitvoerde, maar mee-
dacht, impulsen gaf en in de zaak geloofde. Met het hart en 

“Het vertrouwen 
van leden 

verliezen, komt 
het hardst aan.”

met het hoofd. Dit alles gaat en ging gepaard met tegensla-
gen – waarbij zowel werknemers als boeren het zwaar te 
verduren kregen en dat is nog steeds zo.
Ik ben er enorm trots op dat de moed om iets nieuws te 
proberen is gebleven en dat dit talloze resultaten heeft op-
geleverd. Alleen zo kan het verdergaan. Wij zijn de onder-geleverd. Alleen zo kan het verdergaan. Wij zijn de onder-geleverd. Alleen zo kan het verdergaan. Wij zijn de onder
neming.”

Ingo Müller, sinds 2016 CEO van DMK.

“Het voelde 
alsof ik een 

vangnet had 
gevonden.”

Thorsten von Aschwege, RMO-chauffeur in Edewecht.

Der
RMO-chau�eur
Thorsten von Aschwege houdt van 
zijn job, ook al was hij vroeger een 
gepassioneerd melkveehouder.

UNTERNEHMENTOPTHEMA UNTERNEHMENTOPTHEMAUNTERNEHMENTOPTHEMAUNTERNEHMEN
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“C rossfunctioneel in de 
end-to-end-beschou-
wing” klinkt ingewikkeld 

maar beschrijft iets eenvoudigs: wij 
gebruiken dit om arbeidsprocessen te 
optimaliseren en verliezen te minima-
liseren. Daarbij houden wij rekening 
met de volledige waardeketen, van 
grondstof tot klant. 
Het voorbije jaar kwamen mede-
werkers van marketing, verkoop, 
landbouw, RMO, inkoop en logistiek 
in Zeven bij elkaar om samen met de 
projectverantwoordelijken de kwark-projectverantwoordelijken de kwark-projectverantwoordelijken de kwark
productie te optimaliseren en zo op 
de toekomst af te stemmen. Allemaal 
hadden ze vanuit hun eigen ervaring 
aangegeven hoe ze binnen hun werk-aangegeven hoe ze binnen hun werk-aangegeven hoe ze binnen hun werk
gebied werken en wat er verbeterd 
kon worden. De resultaten van deze 
E2E-workshop waren verblu�end: 
ze hadden grote impact op de kwali-

 “Wie niet meer beter 
wordt, is niet langer 
goed” - dat is mijn 

favoriete citaat van ondernemer Philip 
Rosenthal. Het past bij me omdat ik van 
nieuwe onderwerpen en uitdagingen 
hou. Stilstaan is niks voor mij. Opgeven 
is geen optie. Collega’s enthousiasmeren 
en samen dingen in stroomversnelling 
brengen daarentegen wel. 
 Mijn job is precies wat ik graag doe om-
dat het mij de kans geeft nieuwe paden 
te ontdekken en te betreden.
 Ik ben verantwoordelijk voor het 
segment New Business binnen de BU 
Brand. New Business moet je daarbij let-Brand. New Business moet je daarbij let-Brand. New Business moet je daarbij let
terlijk nemen. We pakken nieuwe zaken 
aan en onderzoeken bijvoorbeeld welke 
trends we in de toekomst voor een merk 
willen oppakken, tot welke nieuwe 
productgroepen het merk MILRAM toe-
treedt of hoe we nieuwe doelgroepen en 
behoeften kunnen bedienen.
Dit gebeurt op verschillende manie-
ren: ons bekendste voorbeeld op dit 
moment is beslist MILRAM KALDER 
KAFFEE, dat we in 2019 op de markt 
hebben gebracht en baanbrekend was 
in de communicatie met de doelgroep 
Jongeren.

 Maar voordat een consument onze 
producten op de markt kan kopen of 
onze acties gezien worden, moeten 
deze “gecreëerd” worden. Het is dan 
ook mijn taak om veel onderzoek en 
analyses te verrichten rondom MILRAM. 
We bekijken daarbij trends, de markt, 
de concurrentie en de behoeften van 
de doelgroep . Zodra ons conceptidee is 
uitgewerkt, is het tijd voor de uitvoering. 
Wij vragen: Hoe kan een product wor-Wij vragen: Hoe kan een product wor-Wij vragen: Hoe kan een product wor
den geproduceerd? Binnen het bedrijf 
of moeten we ook van externe produc-
tiemogelijkheden gebruikmaken? Hoe 
rendabel zijn de geplande projecten op 
korte, middellange en lange termijn? Als 
team zoeken we antwoorden op al deze 
vragen. Daarbij werken wij nauw samen 
met Onderzoek en Ontwikkeling, Pro-
ductie, Kwaliteitsmanagement, Inkoop, 
Controlling, Juridische Zaken, Markt-Controlling, Juridische Zaken, Markt-Controlling, Juridische Zaken, Markt
onderzoek en nog veel meer. Ik heb het 
geluk dat ik binnen alle afdelingen met 
geweldige collega’s mag samenwerken. 
We zitten daarbij op één lijn en bespre-
ken oplossingsgericht hoe we nieuwe 
projecten kunnen uitvoeren. Dat vind ik 
leuk. Ik kijk altijd uit naar het volgende 
overleg omdat ik weet dat we samen zo 
veel meer bereiken dan alleen.”

“Ik wil de 
toekomst 

van MILRAM 
aansturen.”

De
netwerker

Nina Rempe waardeert het brainstormen in het team 
als het gaat om het overwinnen van obstakels.

De
eigengereide denker

Karl Eismann stelt teams samen die
gezamenlijk aan oplossingen werken. 
Hij is zelf vaak verrast door de resultaten. 

Karl Eismann, Director Operations Business Unit Private Label.

Nina Rempe, Marketing Manager Brand Retail.

teit, de kosten, de veiligheid op het 
werk en het eindresultaat. Maar ook 
op het moreel en de motivatie van 
de medewerkers. Er ontstond meer 
begrip voor elkaar en men bleef niet 
vasthouden aan de denkwijze van de 
eigen afdeling maar richtte zich op 
het doel om samen beter te worden. 
Het stimuleert en motiveert me enorm 
dat we op deze manier werken. Dit 
is een totaal nieuwe aanpak. Tijdens 
dergelijke vergaderingen bedacht een 
team uit Erfurt bijvoorbeeld hoe we 
de kosten voor de productie van een 
mascarponebeker konden optimali-
seren. De machine was niet in staat 
de beker goed af te sluiten, wat tot 
slechte productiebatches leidde. De 
collega’s besloten de printplaat met 
één millimeter te vergroten en be-
sparen zo jaarlijks 150.000 euro aan 
productiekosten.
Deze nieuwe vorm van multidimensio-
nale “benadering” wordt toegepast in 
het kader van het TIGER-project, dat 
een continue verbetering van de toe-
gevoegde waarde in de hele onderne-
ming moet garanderen. Bij dergelijke 
workshops gaat het daarnaast ook om 

wederzijds begrip voor elkaar. Om een 
probleem in delen aan te pakken en 
samen op te lossen, zijn uitwisseling 
van kennis en ervaring en een gevoel 
van saamhorigheid vereist. Zoiets 
werkt alleen als een leidinggevende 
niet alleen op een hiërarchische ma-
nier leiding geeft en denkt. Kaderle-
den moeten de juiste teams voor een 
bepaald probleem samenbrengen 
waarbij één persoon uit de groep de 
verantwoordelijkheid krijgt om het 
geheel te presenteren en de discussie 
in goede banen te leiden. Alleen zo 
wordt creatieve output gegenereerd 
wat tegenwoordig van levensbelang is 
voor ondernemingen.
Wij zitten nog in de beginfase van 
deze ontwikkeling maar ik merk nu al 
hoe goed het voor de medewerkers is 
om op deze manier meer betrokken te 
zijn. Het is ongeloo�ijk belangrijk om 
het individueel potentieel te erken-
nen en het doet me goed te zien hoe 
iedereen in zijn taken groeit en zich 
gezien en gewaardeerd voelt; dat zou 
in elk bedrijf vanzelfsprekend moeten 
zijn. Het is mijn grootste uitdaging dat 
te promoten.”

TOPTHEMATOPTHEMA

16 MILCHWELT April 2021

TOPTHEMA

17 MILCHWELTApril 2021



“Het is de vrijheid die ik 
met mijn beroep associ-
eer. En daarmee bedoel 

ik niet alleen dat ik het grootste deel 
van de dag buiten doorbreng. Ik ben 
zelfstandig ondernemer en werk met 
het beste team dat ik me kan voorstel-
len: mijn familie. Samen exploiteren 
we een 116 hectare groot melkveebe-
drijf “Lakeside Holsteins” in de relatief 
jonge provincie Flevoland. Onze boer-jonge provincie Flevoland. Onze boer-jonge provincie Flevoland. Onze boer
derij staat op grond die in de jaren 
tachtig is drooggelegd aan de voet van 
de voormalige Zuiderzee. Dit betekent 
dat wij geen traditioneel familiebedrijf 
zijn, maar het begin is er, want twee 
van onze kinderen hebben besloten 
mij op te volgen. 
 Wat kan mij meer motiveren dan dat? 
En vooral nu het zulke moeilijke tijden 
zijn voor de melkveehouders. Mijn 
kinderen kennen het plattelandsleven 
al van jongs af aan. Samen staan we 
om zes uur ’s morgens op en beginnen 

we de dag, die altijd afwisselend is. 
Net als de natuur. Kalvende koeien en 
het werk op de boerderij zijn moei-
lijk te plannen; daarnaast 
verbouwen we als gemengd 
bedrijf ook gras, maïs, 
suikerbieten en tarwe. Er is 
veel te doen op ons bedrijf 
en mijn jongens bese�en 
dat zij een beroep hebben 
gekozen waarin ze met heel 
wat uitdagingen te maken 
hebben. En zo pakken we 
dat aan: om de productie van 
onze koeien tijdens hun hele 
leven te verlengen, fokken 
wij compactere dieren, 
omdat wij door ervaring weten dat 
grote koeien meer gezondheidsproble-
men hebben. Tevens willen we onze 
veestapel uitbreiden, wat in Nederland 
een dure aangelegenheid is. Daartoe 
moeten wij fosfaatrechten per koe 
verwerven. Ook de vruchtbaarheid 

van de bodem moet worden verbeterd; 
daarom produceren we duurzamer 
en krijgen we energie via alternatieve 

energiebronnen. Dat is onze 
bijdrage aan de strijd tegen 
de klimaatverandering. 
 De gezinsagenda is enorm 
- en omdat Nederland een 
zeer dichtbevolkt gebied 
is, wordt het voor boeren 
eigenlijk steeds minder 
aantrekkelijk om een 
landbouwbedrijf te runnen 
naarmate het zich ontwik-naarmate het zich ontwik-naarmate het zich ontwik
kelt. Een belangrijke factor 
in de beslissing van onze 
kinderen is daarom ook ons 

lidmaatschap bij DOC Kaas. Door de 
verscheidenheid aan productgroepen 
hebben wij een veel constantere melk-hebben wij een veel constantere melk-hebben wij een veel constantere melk
prijs. Dit is de enige manier waarop 
een zuivelbedrijf kan overleven. We 
hebben vertrouwen in DOC Kaas en 
DMK en dat motiveert ons.”

“Mijn 
kinderen 
kennen 
het plat-het plat-het plat

telandsle-
ven al van 

jongs af 
aan.”

Agnes Greggersen kan 
zich een leven zonder 
koeien niet voorstellen. 
Voor haar is de melkvee-
houderij – ondanks de 
omstandigheden – het 
mooiste beroep ter wereld.

De
boerin

“Smaragd, Wilde of Prima-
donna: alle 120 koeien van 
het ras “Angler rund” heb-

ben op onze boerderij een naam die 
bij het karakter van de dieren past. Ze 
maken allemaal deel uit van de familie 
Greggersen, ik heb nooit anders ge-
kend. Als kind al wist ik dat ik boerin 
wilde worden, wat mijn vader erg trots 
maakte. 
Na mijn vakopleiding en studie land-
bouwwetenschappen ben ik naar Aus-
tralië vertrokken om op een rundvee-
bedrijf te werken en zo mijn horizon 
te verbreden en mij voor te bereiden 
op de overname van het 130 hectare 
tellende familiebedrijf. En ondanks de 
liefde voor mijn beroep kijk ik niet al-

leen maar door een roze bril. Ik besef 
dat de agrarische sector blijft veran-
deren, ik hoef alleen maar te kijken 
naar hoe de boerderij er in de tijd van 
mijn grootvader en vader uitzag. Wij 
boeren staan voor grote uitdagingen 
die we moeten overwinnen. Toch blijf 
ik optimistisch en zie ik ook een kans 
in de verandering. Misschien zullen 
er binnenkort boerderijen zijn die 
insecten voor menselijke consumptie 
aanbieden? Of wij boeren kunnen van 
de milieumaatregelen leven en blijven 
produceren? 
Om het voortbestaan van ons bedrijf 
zeker te stellen, vind ik het belangrijk 
om op de hoogte te blijven van trends 
en ontwikkelingen in de melkveehou-
derij. Het gaat onder meer om investe-
ringen zoals twee melkrobots die auto-
matisch worden ingeschakeld wanneer 
de koeien gemolken willen worden. 
Hierdoor krijgen wij meer tijd voor 
andere zaken en het zorgt voor meer 
ontspannen dieren. Anderzijds bieden 

wij op de boerderij ook plattelandsre-
creatie aan. Vakantie op het platteland 
is onderdeel van onze strategie hoe we 
ons als familiebedrijf willen pro�leren: 
diversi�catie is de juiste manier om dat 
te doen. Tijdens de huidige pandemie 
is daar momenteel geen sprake van 
maar ik heb er alle vertrouwen in 
dat we een uitweg uit de crisis zullen 
vinden.
Ik houd van de dagelijkse afwisseling 
in de natuur en de veelzijdigheid in 
mijn werk: ’s morgens op de trekker 
een fantastische zonsopgang meema-
ken, een nieuw kalf verwelkomen of ’s 
avonds na een zware dag samen met 
de collega’s een biertje drinken. Deze 
job is niet voor eenlingen, teamwork 
is belangrijk en dat je op elkaar kunt 
rekenen. Ik ben ook actief op sociale 
media, zoals Facebook en Instagram, 
om het leven op de boerderij dagelijks 
te promoten. Dus mijn smartphone is, 
net als voor stadsmensen, mijn belang-
rijkste maatje.”

Melkveehouder André van Vliet is blij dat hij een 
heleboel dingen goed heeft gedaan als vader. 
Zijn zonen zullen de boerderij overnemen – geen 
vanzelfsprekendheid voor de 52-jarige landbouwer.

De
boer 

DMK-lid Agnes Greggersen, op haar boerderij in Sleeswijk-Holstein.

André van Vliet, boer in de provincie Flevoland, Nederland.
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“Als ik ’s ochtends mijn drukke 
werkdag overzie, zie ik veel 
meer dan alleen geplande 

vergaderingen, gesprekken en dagelijkse 
doelstellingen. Het geheel 
vormt de basis voor een zin-
volle kennis- en ervarings-
uitwisseling met collega’s 
op wie ik de afgelopen 14 
jaar bij DMK voor hon-
derd procent heb kunnen 
rekenen. In de business unit 
Private Label ondersteunen 
wij discounters en retailers 
met een volledig assortiment 
producten en concepten 
van de DMK Group. Hiertoe 
behoort ook de afdeling 
Commercial, die alle essen-
tiële commerciële taken 
onder één dak samenbrengt: marketing, 
product- en verpakkingsontwikkeling, 
verkoop, verkoopmanagement voor de 
retail en licentieafspraken. Mijn team en 
ik zijn niet alleen verbonden door deskun-
digheid, maar ook door het plezier en de 
wil om te slagen, wat nu nog belangrijker 
is tijdens de coronapandemie. Zo ontstaan 
ook creatieve impulsen, bijvoorbeeld 

wanneer we samen vanuit de markt en de 
klanten nadenken over de huidige trends 
op het vlak van voeding en maatschappij? 
Hoe interpreteren we de resultaten van de 

marktonderzoeken? 
Wat betekent dat voor 
onze klanten? En hoe 
zouden de concepten 
eruit kunnen zien? 
Met onze knowhow 
herkennen wij alle 
bewegingen in de 
markt. In onze BU 
worden ook work-worden ook work-worden ook work
shops georgani-
seerd om in nauwe 
samenwerking met 
onze klanten gerichte 
strategieën te ontwik-strategieën te ontwik-strategieën te ontwik
kelen. Maar of het nu 

een klant of een medewerker is, voor mij 
is het altijd belangrijk om op gelijke voet 
met elkaar om te gaan. Managers moeten 
hierin het voorbeeld geven. Ik ben zeer 
gemotiveerd door de positieve ontwik-gemotiveerd door de positieve ontwik-gemotiveerd door de positieve ontwik
keling van de business unit Private Label 
en de commerciële tak daarvan. Ik zie de 
afdeling als een stabiele en succesvolle 
pijler voor de hele DMK-groep.”

De
Commercial
Director 

Voor Stefan Keller is 
teamwork op basis 
van gelijkwaardigheid 
wat de bedrijfscultuur 
van DMK zo bijzonder 
maakt.

“Mijn team en ik 
zijn niet alleen 

verbonden 
door expertise, 
maar ook door 

plezier en de 
vastberadenheid 

om succesvol 
te zijn.”

“P“Plots de manager, zo voelt het lots de manager, zo voelt het 
een beetje. Hoewel ik in het een beetje. Hoewel ik in het 
stageprogramma van DMK 

al in aanraking kwam met het onderwerp 
management, is het toch iets anders om nu 
een complete fabriek te leiden. Ik ben sinds 
januari 2021 plantmanager bij wheyco in Al-
tentreptow. Motivatie van de medewerkers, 
veiligheid op het werk, kwaliteit, milieu en 
energieaspecten, 
kostenbeheer, waardeketen: dat zijn onder-kostenbeheer, waardeketen: dat zijn onder-kostenbeheer, waardeketen: dat zijn onder
werpen waarmee ik mij bezighoud. 
Hoe moet een goede manager zijn? Zij 
moet inspireren, motiveren en algemene 
voorwaarden creëren zodat de mede-
werkers succesvol en plezierig kunnen 
werken. Schep een omgeving waarin 
medewerkers betrokken zijn en open en 
eerlijk durven te zijn, ook wanneer de za-
ken moeilijk worden. Maar het gaat vooral 
om de juiste voelsprieten: wat voor de ene 
medewerker werkt, werkt niet noodzake-
lijk voor de andere. Dat is waarschijnlijk 
een eeuwigdurend leerproces. Of ik die 
voldoende heb, weet ik niet. Daarvoor 
bekleed ik deze functie nog niet lang 
genoeg. Ik weet alleen dat dit mijn doelen 
zijn, dat ik er zin in heb om de uitdaging 

aan te gaan en dat ik er klaar voor ben.
In 2019 werd me door DMK gevraagd of 
ik niet wilde meewerken aan een weistra-
tegie voor wheyco. Ik was drie jaar lang 
projectleider bij ARLA. Dat was ook een 
mooie tijd: ik was verantwoordelijk voor 
de optimalisatie van de productie en ben 
daarna overgestapt naar de installatie-
bouw. Installatiebouw is heel fascinerend. 
Een beetje zoals een avonturenspeeltuin: 
elke dag in je overall met een moersleutel 
ben je praktisch bezig en doe je veel din-
gen zelfstandig. Je moet met veel mensen 
afstemmen, van de monteur over de pro-
grammering tot de bouwer van de instal-
latie. En dat soms in verschillende talen. 
Dit maakte de job boeiend en veelzijdig. 
Bij DMK was ik aanvankelijk project-
manager voor de uitvoering van de 
weistrategie. Later heb ik steeds meer 
totaalprojecten aangepakt. Bij het 
zoeken naar opvolging deed zich de 
gelegenheid voor om deze functie over 
te nemen. Daar heb ik geen spijt van! 
Je moet betrokken zijn en kansen be-
nutten – zeker als je jong bent. Het is dé 
manier om veel interessante mensen en 
nieuwe denkwijzen te leren kennen.”

Als kersverse plant-
manager heeft 

Esther Thieme veel 
verantwoordelijk-

heid – en dat bevalt 
haar uitstekend.

De  
plantmanager

Esther Thieme, plantmanager bij wheyco, Altentreptow. 

Stefan Keller, Commercial Director van de business unit Private Label. 
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Martin van Dijk:
“De afgelopen jaren hebben we 

voornamelijk op afstand met elkaar 
gewerkt en kwamen we alleen samen 
als we elkaars hulp nodig hadden. 
Sinds de Customer Service teams van 
de Nederlandse vestigingen Hooge-
veen en Kaatsheuvel zijn geïntegreerd 
in het Customer Serviceteam van 
Bremen, is de samenwerking intensie-
ver geworden. Robert Brünjes en ik 
werken als managers in het team van 
het Maxima-project. Met dit project 
willen we bereiken dat de Nederland-
se bedrijven steeds meer naar elkaar 
toegroeien. Wij integreren de taken 
en verantwoordelijkheden van de 
Nederlandse Customer Services-teams 
in het Duitse Customer & Commercial 
Services-team. Dit is een delicaat en 
complex proces waarbij wij elkaars 
processen moeten begrijpen en tege-
lijk rekening moeten houden met de 
wensen en behoeften van de gebrui-
kers van de klantenservice. 
De klantenservice is het hart van het 
bedrijf. De dienst is het middelpunt 
van alle afdelingen en streeft naar de 
hoogst mogelijke klanttevredenheid 
en de best mogelijke klantervaring. 
Onze teamleden staan dus voortdu-
rend in contact met alle afdelingen. 
Tegelijkertijd meten wij onze resulta-
ten om te weten wat wij goed doen en 
waar wij onszelf kunnen verbeteren. 

Ik hou van de internationale handel, 
en ook de verschillende klantgroe-
pen zijn een uitdaging. Retailklanten 
verwachten heel andere diensten dan 
exportklanten. Dit betekent dat elke 
dag anders is. De job is nooit saai. Bo-
vendien vind ik het leuk en leerzaam 
om samen te werken met alle afdelin-
gen van het bedrijf: van de kwaliteits- 
tot de verkoopafdeling.”

Robert Brünjes:
“Ik hoop op begrip voor elkaar. 

Dat hebben wij nodig om de verschil-
lende werkwijzen op elkaar af te 
stemmen, nieuwe teams te vormen 

en uiteenlopende benaderingen om 
te kunnen vormen naar gemeen-
schappelijke doelen en maatrege-
len. De bereidheid tot openheid 
en teamwerk is zeer belangrijk. 

Het is een behoorlijke uitdaging om 
zo’n groot aantal projecten te optima-
liseren. Geen enkele dag lijkt op de 
vorige. Bij Customer & Commercial 
Services zijn wij de schakel tussen 
een groot aantal interne klanten: 
verkoop, supply chain, productie, 
�nanciële zaken en meer. Ook onze 
uitgebreide producten- en klantenpor-
tefeuille biedt voortdurend nieuwe 
uitdagingen. Bovendien is het onze 
taak in te spelen op de verschillende 
behoeften van de business units en 
dus op de eisen van de markt. Zo zijn 
we al tot goede oplossingen gekomen! 

Wat de meeste indruk op me 
heeft gemaakt, is hoe DMK zich de 
afgelopen 20 jaar ontwikkeld heeft. 
Door deze “verandering” kon ik 
steeds vaker deelnemen aan projec-
ten en processen die verschillende 
afdelingen overstegen. Dit geeft mij 
nog meer plezier in m’n werk. 

Mijn wens voor de toekomst: 
ik hoop dat DMK altijd het juiste 
evenwicht vindt tussen een hoog 
serviceniveau en kostengerichte 
processen. Maar het belangrijkste 
is een goede interactie tussen col-
lega’s, boeren consumenten.”

DMK groeit steeds 
meer samen over de 
landsgrenzen heen. 
Teamleiders Robert 

Brünjes en Martin van 
Dijk beschrijven hun 

uitdagingen.

De
grens-

werker
grens

werker
grens“Als teamleider in de produc-

tie ben ik als het ware steun 
en toeverlaat, maar ook 

aanspreekpunt voor de uitdagingen en 
behoeften van mijn medewerkers. Als 
iets hen dwars zit, komen ze gewoon 
even langs. Ik vind het belangrijk en het 
stimuleert me om te weten dat het goed 
met hen gaat, dat ze graag in een team 
werken en dat ik ze steeds beter leer 
kennen. Het feit dat we elkaar vertrou-
wen, maakt mijn baan bijzonder aange-
naam. Tegelijkertijd hou ik natuurlijk 
ook van de operationele zaken. Ik ben 
verantwoordelijk voor de kaasmakerij 
en, als plaatsvervanger, ook voor de 
voorfabriek. Ik verwerk en evalueer 
ook productiegegevens: Hoe verloopt 
de productie? Hoe zien de labuitslagen 
eruit? Waar kunnen we iets verbeteren? 
Waar moet ik ingrijpen? Het mooie van 
mijn werk is dat het zo veelzijdig is. Ik 
heb contact met de medewerkers in de 
productie, maar ik kan ook mijn passie 
voor organiseren en plannen uitvoeren. 
Dus het wordt nooit saai. 
Als er storingen zijn, komt er een stoot 
adrenaline vrij. Bijvoorbeeld als een 
installatie geen stoom heeft of er een 
defect is, of als er te weinig grondstof-defect is, of als er te weinig grondstof-defect is, of als er te weinig grondstof
fen aanwezig zijn. Dan moet ik goed 
en doordacht de planning herzien. 
Dergelijke zaken zijn uitdagend en 
niet wenselijk, maar zij brengen ook 
afwisseling in de dagelijkse routine. 

Eigenlijk is het niet iets wat je aan 
de grote klok moet hangen, maar 
als afgestudeerde heb ik een hoop 
voordelen. Ik ben opgegroeid op de 
melkveehouderij van mijn ouders in 
de buurt van Edewecht. Wij hebben 
onze melk altijd aan DMK geleverd, 
toen nog Nordmilch, dus ik kwam al 
vroeg in contact met het zuivelbedrijf. 
In Edewecht ben ik ook opgeleid als 
zuiveltechnoloog. Daarna heb ik de 
vakopleiding voor zuivel in Oldenburg 
gevolgd. DMK verdient hier alle lof: 
ik kreeg voor de verdere studie een 
afstudeercontract en werd gedurende 
de gehele periode �nancieel door het 
bedrijf gesteund en van mijn taken 
vrijgesteld. 

Daardoor kon ik me volledig op de 
studie concentreren. Het was mij 
tijdens de opleiding al duidelijk dat 
ik niet permanent als operator wilde 
werken, gewoon omdat ik graag 
bijleer, nieuwe input nodig heb en 
ploegenarbeid op lange termijn niet 
bij mij past. De beslissing om de va-
kopleiding te volgen, nam ik daarom 
al tijdens mijn opleiding. Na diverse 
functies bij DMK werd ik productielei-
der bij de DMK-vestiging in Bergen op 
het eiland Rügen. Mijn afdelingschef 
vroeg me of ik het zag zitten om de 
productieleiding over te nemen tot de 
vestiging daar gesloten werd. In het 
begin was ik nog wat onzeker, omdat 
Rügen vrij ver van Edewecht ligt en ik 
geen ervaring had met een dergelijke 
functie. Ik was pas 24. 
Maar uiteindelijk heb ik alle moed 
bijeengeraapt. Dat was de beste beslis-
sing ooit! Ik ben blij dat ik de kans heb 
gekregen om zoveel ervaring op te 
doen in deze totaal nieuwe omgeving. 
Tegenwoordig ben ik teamleider in 
de productie bij Müritz Milch GmbH 
in Waren. Ik heb een mooi traject 
afgelegd en dat wil ik ook aan jonge-
ren overbrengen. Ik streef ernaar om 
jonge mensen enthousiast te maken 
voor ons bedrijf en voor het boeiende 
beroep van zuiveltechnoloog.”

Hanna Büßelmann
waardeert veel meer dan 

alleen de operationele 
zaken in haar job.

De
gediplo-
meerde
gediplo
meerde
gediplo

zuivelspecialiste 

Hanna Büßelmann, Teamleider Productie bij Müritz Milch GmbH, Waren.

WER WER WER??? nulla facilisi. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing eli

Martin van DijkMartin van Dijk, Manager Customer Services, DOC Dairy Partners
, Manager Customer Services, DOC Dairy Partners / Uniekaas. Robert Brünjes, Team Leader CCS Excellence, DMK.
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Fragment uit de podcasts met  
Oliver Bartelt en Marco Bode

Bartelt: DMK is één groot team, waar-
van de leden over tientallen landen en 
business units verdeeld zijn. Niemand 
handelt zomaar in het wilde weg. We 
handelen volgens de meetbare en slimme 
doelstellingen die de onderneming de 
juiste richting insturen. Daar hoort ook 
een visie en missie bij. Herkent u iets 
dergelijks ook bij voetbal?
Bode: Bij voetbal moeten we onszelf de 
vraag stellen wat het concrete doel is. Hoe 
communiceren we dat zowel intern als 
naar buiten? Vaak hebben we een seizoens-
doel voor ogen dat de spelers in de kleedka-
mer samen met het trainersteam uitwer-
ken. En dan stellen we ons steeds opnieuw 
de vraag: Hoe kunnen we dat zo eenvoudig 
mogelijk aan de media en de fans commu-
niceren? Daaruit ontstaan dan ideeën die 
kunnen motiveren.

Bartelt: In hoeverre draagt een mana-
ger hieraan bij? Wat moet die in eigen 
hand houden?
Bode: Wie leiding wil geven, moet de 
ander de ruimte geven. Moet de per-
fecte trainer ook een professionele speler 
geweest zijn? Neen. Andersom is het niet 
zo dat iemand die zelf succesvol was als 
professional, niet automatisch een goede 
trainer is. Bij Werder Bremen zijn we van 
mening dat er in het trainersteam altijd 
iemand moet zijn die zelf op hoog niveau 
heeft gevoetbald. Maar dat hoeft niet 
altijd de hoofdcoach te zijn.

Bartelt: Moet de manager van vandaag 
over meer soft skills dan hard skills 
beschikken? 
Bode: Leiding geven betekent mensen inspi-
reren, ondersteunen en van hun potentieel 
gebruikmaken; dat zijn de zachte vaardig-
heden die we willen zien. Het is belangrijk 
dat men op het niveau van de medewerker 
handelt. Anderzijds is ook enige afstand 
nodig om beslissingen te kunnen nemen, 
die ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Bartelt: U zegt “inspireren”, ik zou nog 
een stapje verder willen gaan. In het 
kader van de transformatie in de onder-
neming zou ik van “prikkelen” spreken. 
De manager moet de moed hebben om te 
vragen naar het waarom van de toege-
paste procedures en processen. Is dat 
wat gisteren goed was, ook vandaag nog 
goed? En volstaat het morgen ook nog? 

Managers moeten niet als een politie-
agent optreden en controleren of alles 
conform de regels verloopt. Ik vind het 
leuk om mijn team te prikkelen. Ik streef 
nooit naar een maximale consensus, ik 
heb liever dat we kritisch naar de zaken 
kijken. Daaruit haal ik mijn energie als 
manager. Maar dat betekent ook dat ik 
ontspannen omga met fouten. Ook dan 
stel ik mezelf de vraag: Kan ik zoiets van 
mijn medewerkers verlangen? Ik weet 
ook niet alles en maak ook fouten! Of 
moet ik me steeds superieur opstellen?
Bode: Dat hangt van de bedrijfscultuur af, 
net zoals in een voetbalteam: Is er sprake 
van een vertrouwensrelatie? Hoe gaan we 
met elkaar om? Hoe communiceren we? Als 
dit goed zit, dan is het mogelijk dat de lei-
dinggevende fouten toegeeft. Maar de reali-
teit ziet er vaak anders uit. Mijn ervaringen 
binnen de voetbalwereld hebben me geleerd 
dat wie fouten toegeeft, deze aan het eind 
voor de voeten gegooid krijgt. Wanneer je 
als trainer je “gebreken” laat zien, zal je 
team dat aanvankelijk accepteren maar 
gemiddeld zal het anders beoordeeld wor-
den. Dat kan een probleem worden voor de 
trainer. Vandaar dat trainers zich door-
gaans dominanter opstellen dan managers 
in het bedrijfsleven. Trainers moeten ervan 
verzekerd zijn dat het team hen volgt. Dia-
loog, feedback: het zijn allemaal mooie 
woorden, maar uiteindelijk moet iemand 
de beslissingen nemen.

Bartelt: Hoe werken teams het best 
samen? Wat kunt u daarover zeggen 
vanuit de sport gezien?
Bode: Goede teamspirit is essentieel. Nie-
mand ontkent dat de vaardigheden van 
ieder individu ook belangrijk zijn maar 
wanneer twee teams uit de Duitse eredi-
visie min of meer evengoed presteren, zal 
uiteindelijk het team winnen dat collectief 
beter functioneert, dat een plan heeft, dat 
goed communiceert en dat een gemeen-
schappelijk doel nastreeft. Dan zijn het de 
zachte aspecten van het team die de door-
slag geven. Daarom ben ik van mening 
dat het “hoe” bijzonder belangrijk is. Ik 
bekijk teams vanuit twee aspecten. Ener-
zijds is dat het relatieniveau. Hoe gaan we 
met elkaar om? Welke sfeer heerst er in 
het team? Wordt er plezier gemaakt in de 
groep? Het andere aspect betreft het werk. 
Wat is onze taak, wat is ons doel? Wan-
neer een team voor deze beide aspecten 
goed scoort, is het voor mij een winning 
team. En dat geldt natuurlijk ook voor 
ondernemingen.

Toegankelijk en eerlijk zijn, praten en luisteren. Ook dat 
is de DMK-teamspirit. In de nieuwe podcast “Denkvoer” 
met Marco Bode gaat het over de parallellen tussen 
voetbal en het bedrijfsleven.

Wij zijn

podcast

Hier scannen om te beluisteren. Alle 
afleveringen zijn beschikbaar via 
Spotify, Google Podcasts, Amazon of 
Apple Music en Apple Podcasts.

Q & A
Wat is een podcast?
Een audio of video die je kan 
afspelen of downloaden, zonder 
vaste uitzendtijden. Podcasts 
kan je beluisteren op computer, 
smartphone of via een wifi-radio. 
“Denkvoer” is enkel als podcast te 
beluisteren.

Waar vind ik podcasts?
Podcasts zijn te vinden op Spotify, 
een streamingdienst die online 
muziek, hoorspelen en luisterboe-
ken aanbiedt (geen video’s). Ze zijn 
te beluisteren via een app die je op 
je smartphone downloadt of via de 
website.

Hoe wordt een podcast  
opgenomen? 
Met een opnameapparaat en twee 
microfoons. Een opnamecabine 
is niet noodzakelijk, maar kan de 
geluidskwaliteit verbeteren.

Waarom maken wij “Denkvoer”? 
Podcasts worden steeds relevanter 
als informatief medium, ze staan 
los van tijd en ruimte, en kunnen 
op ieder moment als een radio-uit-
zending worden beluisterd, of je 
nu onderweg bent in de auto of 
gaat winkelen.

Tekst wordt voortaan vervangen 
door geluid. Audio is veel meer 
dan een nieuwe hype. Het raakt 
de juiste snaar.
Steeds meer podcasts verrijken 
de audiowereld. En ook het aantal 
luisteraars neemt toe. Podcasts 
worden voor steeds meer mensen 
iets wat ze dagelijks tegenkomen. 
Meer dan 10 miljoen Duitsers 
beluisteren actief podcasts.

Voor wie is de  
podcast bestemd?
 “Denkvoer” is
bestemd voor al die-
genen die graag mee-
denken over thema’s 
uit het bedrijfsleven. Alle 
afleveringen zijn beschik-
baar via Spotify, Google 
Podcasts, Amazon of Apple 
Music en Apple Podcasts.
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E én feit lijkt duidelijk: het 
coronajaar 2020 was voor de 
retailers in de levensmidde-
lenindustrie het beste jaar 

sinds mensenheugenis. Naast het ham-
steren van toiletpapier, het voorbeeld 
dat veel werd aangehaald, hebben de 
Duitse consumenten ook laten zien hoe 
belangrijk ze onder andere de zuivel-
producten vonden. Zo steeg de omzet 
in de witte lijn (melkproducten) en de 
gele lijn (kaasproducten) met ruim tien 
procent. Belangrijke aanjager van de 
mooie ontwikkeling bij de kaasproduc-
ten is volgens GfK, het grootste Duitse 
instituut voor marktonderzoek, vooral 
het zel�edieningssegment. Dit segment 
laat een stijging zien van 11,4 procent, 

terwijl de stijging bij de gewone winkel-
verkoop onder de 10 procent blijft. In 
de witte lijn doen plantaardige alterna-
tieven voor melk maar ook proteïne en 
biologische producten het nog steeds 
bijzonder goed.

“Van deze positieve ontwikkeling 
bij de zuivelproducten pro�teert ook 
DMK,” aldus Susanne Rusch, hoofd 
marktonderzoek bij DMK. “MILRAM 
is in het zel�edieningssegment van 
de kaas zelfs met 30 procent geste-
gen. En ook het proteïne-aanbod 
van MILRAM speelt in op de huidige 
trend, met verschillende produc-
ten zoals MILRAM FrühlingsQuark 
Activ en de Körnigen Frischkäse.”

Een blik op de verkoopgra�eken 

leert ons dat vooral retailers in de 
voedingsmiddelenindustrie met een 
volledig aanbod zoals Edeka en Rewe 
2020 als duidelijke winnaars afslui-
ten en groeiende marktaandelen 
laten zien. Hiervoor zijn vooral de 
jongere generaties verantwoordelijk 
die bij de retailers met een volledig 
aanbod niet alleen de standaardpro-
ducten kopen, maar ook duurzame 
merkproducten en merken met een 
duidelijk waardekompas. Als gevolg 
van de pandemie verwacht GfK dat 
de �nanciële situatie en de consump-
tiebereidheid in 2021 in heel wat 
huishoudens achteruit zullen gaan en 
dat de omzetcijfers niet opnieuw tot 
hetzelfde hoge niveau zullen stijgen.

Welke impact heeft het crisisjaar 2020 gehad op de verkoop van melkproducten? Welke 
handelaren profiteren ervan? De actuele GfK-analyse levert heel wat boeiende informatie.handelaren profiteren ervan? De actuele GfK-analyse levert heel wat boeiende informatie.

Bestseller: melk
Ontwikkeling van de assortimenten

Veranderingscijfers (waarde) tegenover vorig jaar in %
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Voeding
Versproducten
Vlees / worstwaren
Fruit / groente
Brood / banket

Zuivelproducten, gele lijn
Zuivelproducten, witte lijn
Snoepgoed*
Diepvriesproducten/ijs
Overige voedingsmiddelen

Dranken
Warme dranken
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Papierwaren
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eken
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Drogisterijen

ZB-warenhuizen

Voedingsdetailhandel met volledig assortiment

Discounter

Wijziging tegenover vorig jaar in %

Cijfers in %

Susanne Rusch, 
Hoofd Marktonderzoek.

Ontwikkeling van de marktsegmenten

Levensmiddelendetailhandel met 
volledig assortiment bijv. REWE, Edeka

ZB-warenhuizen
bijv. real, Kaufland

Discounter 
bijv. Aldi, Lidl, ...

Drogisterijen
bijv. Rossmann, dm

E-Commerce

gespecialiseerde handel

Levensmiddelendetailhan-
dels met een volledig assor-

timent kennen vooral bij de 
jongere generaties een groei 

die boven het gemiddelde ligt.
------------------------------------

Geeft de verandering van de 
marktaandelen weer (waarde) 

jan.-nov. 2020 vs. jan.-nov. 2019 in 
procenten.

0,3 

0,4

1,1

-0,3

-1,1

-0,4

© GfK 2021 | Bron: Consumer Panel FMCG (CP+), * GfK Consumer Panel Individual (IP+)

ONDERNEMINGONDERNEMING

27 MILCHWELTApril 202126 MILCHWELT April 2021

ONDERNEMING



Ondanks de aanhoudende pandemie 
ziet de DMK Group ook dit jaar met 
vertrouwen tegemoet. Terecht? 
Absoluut! We kijken allemaal uit naar 
het einde van de pandemie. Maar tot het 
zover is, leren we dankzij onze gedrags-
regels steeds beter hoe we ermee om 
moeten gaan. Bovendien zien we aan 
de horizon een sprankje licht, want 
de melkprijzen voor zuivelproduc-
ten stijgen en de markten zijn hoop-
vol dat de situatie zal verbeteren. Het 
is dan ook onze doelstelling om deze 
stijgende prijzen vast te houden. 

Hoe hebben de individuele 
marktsegmenten zich tijdens de  
crisis ontwikkeld? 
De levensmiddeldetailhandel, met 
Edeka, Lidl, Rewe en Aldi op kop, 
heeft tijdens de crisis winst gemaakt, 
wat dus ook geldt voor onze merken. 
Maar de volledige, en voor ons zeer 
belangrijke, foodservicemarkt werd 
heel hard getro en. Deze markt die 
bestaat uit klanten in de gastrono-
mie, hotel- en restaurantsector, ver-
werkt grote hoeveelheden kaas, room 
of boter voor hun eigen doelgroepen. 

Wat maakt de foodservice  
zo belangrijk voor DMK?
Dit is een bijzonder rendabel segment, 
omdat hier minder naar de prijs geke-
ken wordt, maar men vooral let op de 
afzonderlijke productkenmerken. Wij 
kunnen onze klanten bijvoorbeeld de 
gewenste smelteigenschappen voor kaas 
garanderen, of een snellere bereiding 
van milkshakes. Deze markt is één van 
de belangrijkste markten voor de groei 
van DMK. We zijn echter nog niet terug 
op het niveau van vóór de crisis, en dat 
doet pijn... want we namen hier een zeer 
goede marktpositie in.

DMK heeft de volledige �nanciële 
afdeling gereorganiseerd 
en gemoderniseerd. Ook de 
inkoopafdeling werd doorgelicht: Wat 
hebben deze maatregelen opgeleverd? 
Ze leveren ons een �nancieel voordeel op. 
Met deze maatregelen optimaliseren we 
de inkoop van niet-melkproducten, bij-
voorbeeld verpakkingen. Hieraan geven 
we jaarlijks een miljard euro uit, dus 
besparende maatregelen op dit vlak zijn 
uitermate belangrijk. 

U hebt de �nanciële afdeling geher-
structureerd onder het motto “One Fi-
nance”. Waaraan werkt deze afdeling? 
Dit team controleert de cijfers van iedere 
afdeling binnen het bedrijf en levert een 
doorslaggevende bijdrage om transpa-
rantere, snellere, nauwkeuriger en betere 
beslissingen te nemen. Wij ontwikke-
len digitale �nanciële tools waarmee we 
met één druk op de knop informatie over 
omzet, verkoop en opbrengst kunnen 
opvragen. Gezien de snelheid waarmee 
de prijzen tegenwoordig wijzigen, moet 
ik iedere dag opnieuw mijn inkomsten en 
uitgaven kennen en ook hoe deze veran-
deren. Maar bij DMK pro�teren we ook 
van S&OP: het Sales & Operations Plan. 
Hiermee berekenen we de stroom van de 
melkvolumes: hoeveel ontvangen we, hoe 
wordt dit verdeeld en wat wordt ermee 
geproduceerd? Door alle informatie snel 
beschikbaar te stellen, kunnen we doelge-
richte beslissingen nemen. 

In dit verkiezingsjaar wordt er vaker 
geprotesteerd door de boeren tegen 
milieuwetten en de melkprijs. Hoe 
reageert DMK daarop? 
De boeren zijn onze eigenaren; wij stel-
len ons dus solidair op wat betreft hun 
belangen. Vaak heeft men het over “zui-
velbedrijf versus boeren”. Dat klopt niet. 
Zonder hun melk zou onze onderneming 
er niet zijn en bovendien zijn vele boe-
ren betrokken bij de raad van toezicht 
en andere commissies. Iedere stap wordt 
besproken, wij leggen altijd verantwoor-
ding af. We zijn ons ten volle bewust 
van de moeilijkheden die ze momenteel 
ondervinden. Maar onze bijdrage als 
zuivelbedrijf mag niet louter bestaan uit 
aanwezigheid in de politiek. Het is onze 
taak om met de melk de beste, en qua 
prijs competitieve, zuivelproducten te 
produceren en op de markt te brengen. 
Hoe meer producten van wereldklasse  
wij produceren, des te meer pro�teren  
de boeren daarvan. 

Boeren pro�teren ook van  
het vast-prijsmodel ... 
We zijn blij dat dit model steeds meer 
gevolgd wordt! Dankzij de grootte van 
onze onderneming kunnen wij hun melk 
door dit model tegen een vaste prijs 
afnemen aangezien we de melk op de 
termijnbeurs verhandelen. We staan in 
dienst van de boeren en handelen in hun 

opdracht. De vaste prijs is niet bedoeld 
om de markt op te kloppen. Dat zou roe-
keloos zijn. Dit is een vorm van bescher-
ming waarmee we ervoor willen zorgen 
dat melkveehouders geen last hebben 
van prijsschommelingen. Zij worden zes 
tot acht maanden van tevoren ingelicht 
wat ze krijgen voor hun deel van de melk. 
Hierdoor stabiliseren hun inkomsten en 
worden ze ona�ankelijker. 

Ook de samenwerking met Nederland 
maakt vorderingen: Wat hoopt DMK 
uit de synergie met Uniekaas te 
halen? 
Uniekaas is een fantastische kaas met 
een rijke traditie, waarmee we ons nog 
beter willen positioneren in de merken-
verkoop binnen de Benelux. Voor de ver-
koop is Uniekaas in de BU Brand inge-
deeld, voor de productie in de BU Private 
Label. Tegelijkertijd maken we in beide 
segmenten gebruik van de lokaal beschik-
bare kennis om zo steeds beter te worden. 
Uniekaas mag een kleine merknaam zijn, 
maar ze kent een rendabele groei. 

Plant DMK verdere investeringen in 
het buitenland? 
wetmatigheden. Wat zijn de risico’s en 
de voordelen van een lokale deelproduc-
tie? Wij maken alleen kans op geselec-
teerde markten waar de zuivelbedrij-
ven niet onder elkaars prijzen gaan 
zitten en bij klanten die kiezen voor 
een stabiele leverancier als DMK . Bij 
export moeten uiteraard onze melk en 
onze zuivelproducten absolute priori-
teit krijgen. Dat lukt ons onder andere 
in Japan en de Dominicaanse Repu-
bliek. In die landen is ons kaasmerk 
Oldenburger bijzonder populair. 

Zijn er verder nog “grote werken”  
gepland voor 2021? 
De koers voor DMK is uitgezet, de grote 
pijlers zijn vastgelegd. We werken de 
geplande projecten af. Ondanks de pan-
demie hebben we in 2020 zo gewerkt en 
dat zullen we in 2021 ook zo doen. De 
nieuwe activiteiten binnen de BU Baby 
krijgen vorm, we werken aan continue 
verbetering met het project Tiger, DMK 
groeit verder dan de Duits/Nederlandse 
grens en zal ook in de toekomst de kosten 
zeer nauwkeurig in het oog blijven hou-
den. Stilstaan en uitrusten is geen optie. 
“DOEN WE!” is ons devies. 

... ook in 2021 kijkt 
CFO Dr. Frank 

Claassen vooruit. 
Voor hem biedt 
deonderneming 

financieel 
heel wat 

mogelijkheden... 
qua samen-

werking.

Frank Claassen, sinds 2019 
Chief Financial Officer (CFO) 
van de DMK Group.

“We staan 
in dienst 
van de boeren”
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“Mijn tweekoppige team coördi-
neert het compliance team voor 
de hele DMK-groep en rappor-
teert aan de groepsleiding. In 
2021 zullen medewerkers die 
tijdens hun werk direct met 

bepaalde compliance zaken te 
maken krijgen, opgeleid worden 
in thema’s zoals bestrijding van 
corruptie, witwaspraktijken of 

kartelvorming.”

Alexandra Janshen, 
Group Compliance Officer.

“Ook DMK eG heeft als moedermaat-
schappij binnen de groep besloten een 
eigen CMS in te voeren en heeft daar-

toe Dr. Klaus Hein tot Compliance 
O�cer benoemd. Dezelfde standaar-

den worden gehanteerd als binnen 
de DMK Group, maar de accenten 

kunnen anders liggen, voortvloeiend 
uit speciale compliance risico’s  

bij DMK eG.”

Dr. Reinhard Vogel-Lackenberg,  
Manager Agri Busin. & Member Affairs en 

Compliance Manager DMK e.G.

“Ik heb de CMS-maatregelen zoals 
de screening van de handelspart-

ners, de omgang met giften enz. bij 
TURM geïmplementeerd. Daarvoor 

heb ik zeer nauw samengewerkt 
met de gespecialiseerde afdelingen 
en was overtuigende documentatie 

absoluut noodzakelijk.”

Daniela Schoch, assistente van het  
management en Compliance Manager  

bij TURM-Sahne GmbH.

“Door overeenkomsten met 
leveranciers af te sluiten, stijgt 
in theorie het risico op corrup-

tie. Via de leverancierscodex 
implementeren we dit thema 

ook in de toeleveringsketen; dit 
betekent dat compliance al lang 
deel uitmaakt van onze handels-

betrekkingen.”

Kim Wilkens,  
Procurement Expert Sustainability  

en Compliance Manager.

“Ik ben de contactpersoon voor 
Group Compliance bij DMK in 

Rusland en pas de eisen van de 
Groep en de EU aan de wetgeving 
ter plaatse aan. Compliance helpt 
transparant te blijven tegenover 
aandeelhouders, medewerkers, 

klanten, leveranciers en de 
overheid en bevordert duurzame 

relaties.”

Natalia Alexeeva,  
Business Partner Finance en 

Compliance Manager. 
IKAM Richart Holding TK, Rusland.“De grootste uitdaging voor mij is 

de juiste balans te vinden tussen 
noodzakelijk en “overdreven 
 bureaucratisch”, met andere 

woorden: de juiste �jngevoelig-
heid hiervoor te ontwikkelen.”

Christina Künneke,  
Management Support International  

en Compliance Manager bij  
BU International.

“Wanneer we ons niet correct 
gedragen, betalen we daar een hoge 
prijs voor. De klanten verliezen het 

vertrouwen, het imago van DOC 
Kaas of DP Supply raakt besmeurd, 
jonge talenten zien ons niet langer 

als een goede werkgever. Momenteel 
stemmen we onze systemen af met 
die van DMK, onder andere om te 

weten hoe zij de naleving omzetten.”

Marcel Bruins, 
Managing Director DOC Kaas B.V. en 

Compliance Manager, Nederland.

Burfeind schetst een horrorscenario dat de meesten wel kennen: “Stelt u 
zich eens voor dat we een compliance-incident hebben zoals zich bijvoor-
beeld in het dieselschandaal heeft voorgedaan. De negatieve pers kan de 
reputatie van een bedrijf enorme schade toebrengen. Vooral bij kartelvor-
ming of in geval van corruptie vallen de dreigende boetes hoog uit.”
Dankzij het CMS of compliance managementsysteem kunnen inbreuken 
op ondernemingsregels worden verminderd of verhinderd. Dit systeem 
omvat onder andere de compliance risicoanalyse, opleidingen, richtlijnen 
en een decentraal team bestaande uit meer dan 30 compliance mana-
gers. Zij promoten dit thema naast hun andere werkzaamheden. “Iedere 
leidinggevende heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en moet ervoor 
zorgen dat zijn gedrag maar ook het gedrag van zijn medewerkers binnen 
de organisatie overeenstemt met de wetgeving,” verklaart Burfeind.
Om de compliance DMK-breed te laten werken, moeten alle medewerkers 
en leidinggevenden rechtmatig gedrag aanhangen en zich dienovereen-
komstig gedragen. Om schendingen te voorkomen, moeten preventieve 
maatregelen worden ingevoerd die de richtlijnen ondersteunen en het 
systeem bewaken. Dat is niet eenvoudig en kan volgens Burfeind alleen 
lukken wanneer de compliance cultuur in de onderneming ook daad-
werkelijk beleefd wordt. “Iedere werknemer kan hieraan bijdragen door 
gevoelige kwesties direct ter sprake te brengen, opleidingsmogelijkheden 
te benutten en de regels na te leven.”
De invoering van het CMS is nog niet volledig gerealiseerd. We streven er 
naar iedereen hierbij te betrekken en dit thema stevig in het DNA van de 
onderneming, en dus de bedrijfscultuur, te verankeren.
“Het feit dat er bij DMK volgens compliance structuren ge-
handeld wordt, is ook voor onze klanten en andere stakehol-
ders zoals de banken een bijzonder belangrijk aspect waar-
op gelet wordt bij het aangaan van zakelijke relaties.”
Bernd Burfeind ziet dit tijdens audits, maar ook in vragenlijsten van 
klanten waarin compliance structuren als voorwaarde voor een verdere 
samenwerking worden gesteld. 
De ontwikkeling van het CMS bij DMK stemt hem optimistisch: “Wanneer 
iedereen meewerkt, kunnen we grotere problemen vermijden en dat is in 
het belang van alle medewerkers.”

Bernd Burfeind, 
Global Head of  

Corporate  
Governance.

B ernd Burfeind kent het hele palet aan vooroorde-
len: “Compliance kost alleen maar geld!” of “Dat 
is absoluut niet sexy!” En ook: “Compliance werkt 
alleen maar storend voor de zakelijke activiteiten!” 

De Chief Compliance O�cer weet waarom dit thema zo’n kloof 
veroorzaakt maar tegelijkertijd ook waarom het zo belangrijk 
is voor DMK en er absoluut niet over onderhandeld wordt. 
Compliance dient om wetten en interne richtlijnen met be-
trekking tot de onderneming en de medewerkers na te leven. 
Zonder compliance zouden er, op zijn zachtst gezegd, proble-
men kunnen ontstaan.
Tijdens de zomer van 2020 werd het CMS internationaal bin-
nen de DMK-groep uitgerold. Dit was het eerste groepsproject 
waarin ook Rusland, China, het Midden-Oosten en Noord-Afri-
ka waren opgenomen. Bij DMK gaat het heel duidelijk om het 
vermijden van corruptie, het tegengaan van geld witwassen , 
controles van zakenpartners en, in de toekomst, ook om het 
mededingingsrecht. Bij de verkoop van goederen helpt dit 
bovendien om de resultaten en het vermogen van de onderne-
ming te beschermen. “Wij werken overdag aan datgene zodat 
we ‘s nachts rustig kunnen slapen”, vertelt Burfeind, “als we 
ons aan de regels houden.”

We hebben  
gemeenschappelijke 
regels nodig

Het thema compliance 
wordt steeds belangrijker 

en helpt DMK en 
haar medewerkers te 

beschermen tegen  
ernstige gevolgen.

leidinggevende heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en moet ervoor 
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W at drijft ons? 
Hoe leveren we 
topprestaties? 
Hoe slaag ik erin 

om mijn eigen prestatievermogen 
volledig te benutten? Of: Hoe kan 
ik anderen motiveren om hun 
beste beentje voor te 
zetten en hun grenzen 
op te zoeken? Deze 
vragen over motivatie, 
over datgene wat ons 
persoonlijk drijft, zijn 
beslist boeiende, maar 
ook moeilijke vragen. 
En uiteraard relevant, zowel in de 
sport als met betrekking tot een 
professionele loopbaan! 

Op basis van mijn ervaringen als 
professioneel sporter ben ik ervan 
overtuigd dat vooral intrinsieke mo-
tivatie nodig is. Met andere woor-tivatie nodig is. Met andere woor-tivatie nodig is. Met andere woor
den: de motivatie die vanuit onszelf 
komt. Wanneer we datgene wat we 
doen zinvol vinden, wanneer we 
plezier beleven aan wat we doen 
en we ons daar goed bij voelen, 
zijn we gemotiveerd en bereid om 
topprestaties te leveren zonder 
over beloning of bestra�ng na te 
denken. Professionele sporters zijn 
doorgaans zeer sterk intrinsiek ge-
motiveerd omdat zij van iets wat ze 
als kind al graag deden hun beroep 
hebben kunnen maken. In bedrij-
ven komt deze situatie misschien 
minder vaak voor maar is dit even 
belangrijk: medewerkers moeten 
zin kunnen geven aan hun taken 
en in het beste geval plezier vinden 
in hun werkzaamheden; dat zal de 

motivatie? Kunnen prestaties bevor
derd worden door het vooruitzicht 
van meer geld of meer macht? In 
principe is dat absoluut mogelijk, 
maar je moet voorzichtig zijn met 

dit soort stimulansen. 
Een bonus kan immers 
ook ongewenst gedrag 
in de hand werken! 

Een voorbeeld uit 
het voetbal: een aan-
valler heeft een sterke 
intrinsieke motivatie 

om zich voor het succes van het 
team in te zetten. Wanneer je pro-
beert zijn motivatie nog verder te 
stimuleren door hem een beloning 
voor ieder gescoord doelpunt aan te 
bieden, zou dat bij hem egoïstisch 
gedrag in de hand kunnen werken, 
wat vervolgens een negatief e�ect 
kan hebben op zijn algehele presta-
tie en op het succes van het team. 

Bovendien leert de psychologie 
ons dat de motivatie op heel wat 
verschillende manieren gestimu-
leerd kan worden en dat deze van 
persoon tot persoon verschillen. 
Sommigen verlangen naar ona�an-
kelijkheid en vrijheid, voor anderen 
gaat het om veiligheid en geborgen-
heid. De ene speler speelt op zijn 
best wanneer hij weet dat de trainer 
bij succes twee dagen vrij zal geven, 
de andere levert een toppresta-
tie wanneer zijn gezin of iemand 
die voor hem belangrijk is op de 
tribune zit! Ik vond beide belangrijk 
overigens!

Volle schappen 

Volle schappen 

De supermarkt

De supermarkt-

keten Jumbo 

keten Jumbo 
onderscheidt zich 

onderscheidt zich 

door een optimaal 

door een optimaal 

assortiment met 

assortiment met 

een uitstekende 

een uitstekende 

kwaliteit: het 

kwaliteit: het 
resultaat van de 

resultaat van de 

samenwerking met 

samenwerking met 

UK Holland BV.

UK Holland BV.

In Nederland werkt Uniekaas nauw samen 
met een supermarktketen. Hieruit ontstaan 
niet alleen nieuwe producten maar ook 
optimale synergiën.

Handel en 
merk gaan 
hand in hand

Wilfred 
Walstra, 

Senior Sales 
Manager 

Retail, 
Uniekaas 
Holland.

D e verhouding tussen de zuivelcoöperaties en de retail kunnen we omschrijven als e verhouding tussen de zuivelcoöperaties en de retail kunnen we omschrijven als 
“wrijvingsintensief”. Maar bij het Nederlandse Uniekaas staat wrijving eerder “wrijvingsintensief”. Maar bij het Nederlandse Uniekaas staat wrijving eerder 
voor iets heel positiefs: samen met de supermarktketen JUMBO ontwikkelt en voor iets heel positiefs: samen met de supermarktketen JUMBO ontwikkelt en 
verkoopt de kaasproducent geraspte kaas wat is uitgegroeid tot een bijzonder verkoopt de kaasproducent geraspte kaas wat is uitgegroeid tot een bijzonder 

interessant businessmodel waar ook onze boeren baat bij hebben.

Slimme Samenwerking 
“Bij het snijden van onze kazen genereren we restjes, m.a.w. producten van 

tweede keus, die wij gebruiken voor onze geraspte kaas,” vertelt Wilfred Wal-
stra, Senior Sales Manager Retail, Uniekaas Holland. Deze manier van herge-
bruik is rendabeler dan de resterende stukken direct aanbieden voor ver-bruik is rendabeler dan de resterende stukken direct aanbieden voor ver-bruik is rendabeler dan de resterende stukken direct aanbieden voor ver
koop. Dat geraspte kaas een ‘omzetmagneet’ is, had de op één na grootste 
supermarktketen van Nederland al snel door. Sinds 2018 levert Uniekaas 
stukken en kaas in plakken van het Jumbo-huismerk. En sinds eind 2020 
zijn daar de contracten voor geraspte kaas aan toegevoegd. En dat is 
niet het enige: om het assortiment geraspte kaas sterk uit te breiden, te 
optimaliseren en de kwaliteit te verbeteren, hebben contractpartners 
gezamenlijk een gedetailleerd marktonderzoek uitgevoerd.

Wie is de shopper? 
Daartoe hebben ze eerst het gedrag Daartoe hebben ze eerst het gedrag 

van de consument onderzocht: Waarvan de consument onderzocht: Waar-van de consument onderzocht: Waar-van de consument onderzocht: Waar
voor gebruikt de consument geraspte voor gebruikt de consument geraspte 
kaas en welke kwaliteit wenst hij? kaas en welke kwaliteit wenst hij? 
Wordt het product gebruikt voor ItaliWordt het product gebruikt voor Itali-
aanse, traditionele of andere recepaanse, traditionele of andere recep-

ten? “We hebben een extern ten? “We hebben een extern 
bureau geraspte kaassoorten bureau geraspte kaassoorten 

van verschillende kwaliteit van verschillende kwaliteit 
laten testen. De conclusie was laten testen. De conclusie was 

dat verbazingwekkend veel dat verbazingwekkend veel dat verbazingwekkend veel 
soorten kaas geschikt zijn voor soorten kaas geschikt zijn voor 

geraspte kaas.” De handelspartgeraspte kaas.” De handelspart-
ners werken nauw samen aan de ners werken nauw samen aan de 

ontwikkeling van de recepten en ontwikkeling van de recepten en ontwikkeling van de recepten en 
kwaliteit, bepalen hoe oud de kaas 

moet zijn, wanneer hij geleverd moet moet zijn, wanneer hij geleverd moet 
worden en welke marketing ingezet 
wordt. Samen met JUMBO controleert 
Uniekaas de volledige keten: van koe 
tot koelkast. 

Meer plaats, meer volume 
“Voor de uitbreiding van ons assor-“Voor de uitbreiding van ons assor-“Voor de uitbreiding van ons assor

timent hebben we in onze vestiging 
in Kaatsheuvel een compleet nieuwe 
productielijn gebouwd,” vertelt Wal-
stra, “We hebben al eerder geraspte 
kaas geproduceerd maar toen ging het kaas geproduceerd maar toen ging het 
slechts om een fractie van het volume 
dat we nu voor ogen hebben. Met de 
nieuwe productielijn is meer capaci-
teit gecreëerd. Dat is een reuzenstap 
vooruit” benadrukt hij. Deze optimale vooruit” benadrukt hij. Deze optimale 
toegevoegde waarde zal uiteindelijk 
ook een positief e�ect hebben op ook een positief e�ect hebben op 
de melkprijs voor de boeren. Beide 
partijen zijn het inmiddels ook eens 
over een samenwerking voor de lange 
termijn: voor de BU Private Label een 
buitengewone ontwikkeling. 

Volgens Walstra zouden met dit 
nieuwe partnerschap twee vliegen in 
één klap worden geslagen: de machi-
nes in de fabriek worden optimaal 
ingezet, Uniekaas werkt e�ciënter en 
de retail en het merk werken hand in 
hand.

prestaties beslist bevorderen. Maar 
hoe staat het met de extrinsieke 
motivatie? Kunnen prestaties bevor-motivatie? Kunnen prestaties bevor-motivatie? Kunnen prestaties bevor

Zo werkt 
intrinsieke 
motivatie

Marco Bode,  
voorzitter raad van 
commissarissen SV Werder 
Bremen en Europees 
kampioen voetbal

“Medewerkers  
moeten zin 

kunnen geven 
aan hun 

activiteit.”

Populaire allrounder 

Populaire allrounder 

Populaire allrounder 

De vraag naar geraspte 

De vraag naar geraspte 

De vraag naar geraspte 

kaas neemt toe, omdat dit 

kaas neemt toe, omdat dit 

kaas neemt toe, omdat dit 

kaas neemt toe, omdat dit 

product op vele manieren 

product op vele manieren 

gebruikt kan worden.

gebruikt kan worden.
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één

Waarom maakt Uniekaas nu deel uit van de BU Brand? 
Ron Krekels: Deze stap was belangrijk, omdat er door de 
 merkenkennis binnen de BU Brand en de nauwe samenwerking 
bijzonder zinvolle synergiën ontstonden. 
Matthias Rensch: In het kader van onze Strategie 2030 werd 
besloten om Europa als onze thuismarkt te de�niëren en niet 
langer als internationale handel te beschouwen. Uniekaas 
speelt daarin voor ons een bijzondere rol, omdat dit het oudste 
kaasmerk in Nederland is. Het heeft dan ook een unieke merk-
geschiedenis! En misschien goed om te weten: Uniekaas is nu 
in tweeën gedeeld: Marketing en Verkoop zijn aan de Business 

Unit Brand toegewezen en het productiegedeelte met rijping, 
fabriek en magazijn maakt deel uit van de Business Unit  Private 
Label omdat alle kennis daar al voorhanden is. 

Hoe worden twee bedrijven tot één bedrijf samengevoegd? 
Rensch: In de BU trachten we steeds de volgende drie zaken met 
elkaar te combineren: zin, waarden en persoonlijke troeven. 
De zin vloeit voort uit onze herkomst, ons coöperatieve DNA en 
zo ook onze sociale verantwoordelijkheid ten opzichte van onze 
leden en haar gezinnen.  Onze waarden hebben wij met vrijwel 
alle medewerkers van de BU uitgewerkt en daaruit een over-
zicht van gezamenlijke activiteiten opgesteld. We hebben op 
medewerker-niveau de persoonlijke sterkten in kaart gebracht  
om deze te kunnen ontplooien en niet weer aan de zogenaamd 
zwakke punten te sleutelen, wat in het verleden gebruikelijk 
was. Dit alles werd ondertussen ook met de collega’s van Unie-
kaas besproken, getest en uitgewerkt. De eerdergenoemde com-
binatie van drie blijft voor ons een vast en zinvol gegeven. 

Hoe ziet de samenwerking eruit tijdens de pandemie?
Rensch: Door corona hebben we sinds de afgelopen herfst veel 
zaken telefonisch en via videogesprekken behandeld. Maar om 
de persoonlijke uitwisseling tussen nieuwe collega’s te bevor-
deren, kreeg ik het idee voor het digitale “Talk with Cord”. 
Een talkshow in de avond met een hoge amusementswaarde 
en bedrijfscontext die wordt gepresenteerd door collega Cord 
Heiseke, Sales Manager bij de BU Brand Retail. Via MS Teams 
nodigt Cord personen uit voor interviews, entertainment en 
een open dialoog. 
Krekels: Het belangrijkste is dat we dezelfde mentaliteit heb-
ben. Dat we een team zijn, want samen staan we sterker en kun-

Bij het op de markt brengen van een 
product houdt de Business Unit Brand 
de touwtjes strak in handen. Dat geldt 
ook voor de komst van Uniekaas. 
Hoe verloopt de samenwerking 
tussen Nederland en Duitsland?

nen we de markt beter aanpakken. We pro�teren  daarbij 
van elkaars ervaringen, en zo komen we opnieuw uit bij 
goede synergiën. 

Uniekaas beschikt over het sterkst groeiende kaasmerkin 
Nederland. Wat betekent dat voor de BU Brand?
Rensch: Voor ons betekent dat een optimale startpositie, 
want Uniekaas is  een bijzonder merk. En wij willen het nog 
verder uitbouwen, want het biedt een enorm potentieel. 
Het is voor ons de uitdaging om via de juiste marketing en 
verkooptactieken duurzaam voet aan de grond binnen de 
markt te krijgen. Ook Category Management zal hierin een 
belangrijke rol spelen. 
Krekels: De grote uitdaging voor Verkoop en Marketing ligt 
in het behoud van deze groeicurve. Ongeveer 90 procent 
van de Nederlanders eet natuurlijk gerijpte kaas. Dat is wat 
Uniekaas levert, geen in folie verpakt product. Daarbij is 
het van belang dat we met de snelgroeiende supermarktke-
ten “Jumbo” een waardevolle partner aan onze zijde hebben, 
die ook op de Belgische markt aanwezig is. De Benelux is een 
belangrijke markt voor Uniekaas. 

Hebt u een bepaald streefdoel voor Uniekaas?
Rensch: Wij willen in Europa de grootste speler zijn wan-
neer het gaat om natuurlijk en niet-natuurlijk gerijpte kaas, 
zowel voor de consument als voor de detailhandel en de 
Food Service. 
Krekels:  De BU Brand heeft een duidelijk beeld van hoe de 
marketingcampagnes voor de productwereld er uit moeten 
zien. Als onderdeel van de BU Brand willen wij DMK Group 
hierin ondersteunen.

Als eenheid heeft de BU Brand een duidelijk 
beeld van de Europese zuivelmerken. Daarbij 
gaat het om het vermarkten van hoogwaar-
dige DMK-producten in het Food Service-
segment zoals Gastro en Catering. Maar ook 
in de detailhandel met merken zoals MILRAM 
in Duitsland, of sinds begin 2021 met merken 
zoals Uniekaas in Nederland.

Het oudste kaasmerk in Nederland met een 
ruim aanbod aan kwalitatief hoogwaardige 
kaassoorten –  van jong tot extra oud, van 
snacks tot delicatessen. De verse melk voor de 
kaas komt van Nederlandse boeren die lid zijn 
van de tweede grootste zuivelcoöperatie in 
Nederland, DOC Kaas, onderdeel van DMK. Alle 
kaassoorten worden volgens origineel recept 
geproduceerd en zijn naast Nederland ook in 
verschillende exportlanden verkrijgbaar.

BU Brand

Uniekaas

“Uniekaas 
heeft een 

unieke  
merkgeschie-

denis.”
Matthias Rensch, COO 

Business Unit Brand.

Een gemeen-
schappelijk 
doel 

“Nu zijn er  
zinvolle  

synergieën!”
Ron Krekels, Uniekaas  

Managing Director. 

BRAND

eindelijk      
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Alles begon destijds in het noord-
oosten van Nederland met een 
kleine stoomzuivelfabriek. Op 
6 januari 1896 produceerde de 
fabriek nauwelijks 1100 liter melk 
om daarmee boter en karnemelk 
te maken. Het bedrijfsmodel was 
nieuw: dankzij de als coöperatie 
opgevatte “Coöperatieve Stoom-
zuivelfabriek” beschikten de aan-
gesloten boeren voor het eerst 
over meer planningszekerheid 
voor de afzet van hun melk. En 
de investering was de moeite 
waard: het melkvolume steeg 

naar twaalf miljoen liter in 
1912, waarvoor al snel meer pro-
ductiecapaciteit nodig was. In 
1928 werden diverse woningen 
aangekocht, werd een kanaal 
gegraven en werd een brug 
gebouwd om de fabriek uit te 
breiden. Alles zag er rooskleu-
rig uit... tot de economische 
en landbouwcrisis begon. Met 
de beurscrash zakten de melk-
prijzen in elkaar, en in 1931 ver-

hoogden Frankrijk en Duitsland 
ook nog eens hun invoerrechten. 
Maar een in 1932 opgericht zui-
velfonds garandeerde de boeren 
een minimale melkprijs. Pas vijf 
jaar later was de crisis overwon-
nen. Na de tweede wereldoorlog 
keerde de rust weer: de fabriek 
neemt de zuivelcoöperatie “De 
Vooruitgang” over en verwerkt 
jaarlijks ongeveer zes miljoen 
kilo melk tot kaas. Om de con-
currentie voor te blijven, komt 
het in het begin van de jaren 60 
tot een fusie met nog enkele zui-

velfabrieken. D.O.C. is geboren. 
20 jaar later wordt de vestiging in 
Hoogeveen weer vernieuwd en 
geautomatiseerd, waarna weke-
lijks 250 ton melkproducten het 
fabrieksterrein verlaten. In 1995 

verandert de fabriek 
haar naam in D.O.C. 

Kaas. Vanaf 2008 wordt de 
zuivelmarkt steeds wispeltu-
riger en een nieuwe strategie is 
noodzakelijk om het rendement 
en de melkprijs te verzekeren. 
Tegelijkertijd worden ook on-
derhandelingen gevoerd over 
verdere fusies. Langzamerhand 
krijgen de plannen voor een 

samensmelting met de Duitse 
zuivelcoöperatie DMK vorm die 
in 2016 uiteindelijk worden on-
dertekend. Met voordelen voor 
beide partijen want de strate-
gieën vullen elkaar perfect aan: 
DMK is internationaal actief, 
beschikt over een groot aanbod 

aan zuivelpro-
ducten en is 

uitstekend ge-
positioneerd op 

de groeimark-
ten. DOC Kaas 
beschikt over 

enorme kennis 
op het gebied 

van kaasproductie. Capa-
citeiten worden nu beter benut, 
synergiën worden gevormd en 
het innovatie- en investerings-
vermogen is toegenomen. Zo 
ontstaat een gelijkwaardige 
samenwerking die voor beide 
partijen het pad naar de interna-
tionale zuivelmarkt effent.

Alles begon destijds in het noord

Voor de marketing voor 
Oldenburger Shining Star 
werd ook een publiciteits-
filmpje gemaakt waarin 
het product met een raket 
wordt gelanceerd.Happy  

Birthday!

Al 125 jaar worden in de Nederlandse 
vestiging in Hoogeveen zuivelproducten 
gemaakt, en dat tegen de achtergrond 
van een bewogen geschiedenis.

naar twaalf miljoen liter in 
1912, waarvoor al snel meer pro
ductiecapaciteit nodig was. In 
1928 werden diverse woningen 
aangekocht, werd een kanaal 
gegraven en werd een brug 
gebouwd om de fabriek uit te 
breiden. Alles zag er rooskleu
rig uit... tot de economische 
en landbouwcrisis begon. Met 
de beurscrash zakten de melk

Birthday!
De speciaal ingerichte 
caravan uit 1992, waarin 
consumenten kennis-
maakten met kaas, melk 
en boter en meer inforen boter en meer infor-
matie konden krijgen over 
“D.O.C.” of de Drents-
matie konden krijgen over 
“D.O.C.” of de Drents-
matie konden krijgen over 

Overijsselse Coöperatie.

jaarjaar Met “Oldenburger Shining Star” heeft DMK in maart van dit jaar een nieuw 
product voor kinderen op de Chinese markt gebracht. Het wordt geproduceerd 
in de vestiging te Zeven en is gebaseerd op volle melk. Dit product is verrijkt met 
vitamine D en E, het omega-3-vetzuur DHA en enkele waardevolle voedingsve-
zels, waardoor het meteen een gevoelige snaar raakt bij de Chinese consument: 
uit marktonderzoek blijkt dat 60 procent van de Chinese consumenten functi-
oneel verrijkte zuivelproducten gebruikt. “Voor ons is dit een belangrijke stap 
om op de groeimarkt China tot een assortiment te komen dat naast de reeds 
populaire lang houdbare melk ook zogenaamde meerwaardeartikelen omvat,” 
vertelt Frauke Windolph van de Marketing-directie bij DMK International.  

“Ik ben bijzonder tevreden dat dit pro-
duct na een lange ontwikkelingsperiode 
eindelijk op de markt komt.” DMK startte 
hiervoor een omvangrijk marketingpro-
gramma op. Op een ludieke manier wordt 
het product nu onder andere via lokale 
 Social Mediakanalen en eCommerce- 
platformen gepresenteerd; één van de 
manieren waarop dit gebeurd, is via een 
animatiefilmpje.

Bekijk het filmpje op de website  
van Oldenburger via deze link:

De fabriek in 1901
Voor boeren was het co-
operatieve bedrijfsmodel 
toentertijd nieuw, maar 
het bood ook voordelen. Sinds 2003 wordt ook in de 

nieuwe fabriek in Hooge-
veen geproduceerd.

In de loop der jaren is een compleet assortiment 
van Uniekaas-producten ontstaan. Dankzij DOC 
Kaas in Hoogeveen... en de fusie met DMK.

DMK IN HET BUITENLAND

Voor de toekomstige 
“Stars” van China
In het Hemelse Rijk, zoals China ook wel eens wordt 
omschreven, beschouwen gezinnen melk als een 
belangrijk levensmiddel. Daarom lanceert DMK nu 
speciaal voor kinderen een innovatief drankje.

Voor de marketing voor 
Oldenburger Shining Star 
werd ook een publiciteits

Voor de toekomstige 
“Stars” van China

CHINA
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Happy De speciaal ingerichte 

Made 
in Germany

Vitamine 
D + E

Voedings-
vezels

Omega-3- 
vetzuur   

DHA



V irtueel vergaderen in plaats van face-to-face, 
mobiel werken in plaats van kletsen bij het 
ko�ezetapparaat: de trend om hele werkpro-
cessen te digitaliseren, is drastisch 

versneld.  “De afgelopen twaalf maanden heb-
ben ons laten zien hoe belangrijk �exibiliteit en 
aanpassingsvermogen zijn,” zegt Jörn Eggemann 
van de personeelsafdeling van DMK: “En we 
hebben geleerd dat we de echt grote problemen 
alleen samen kunnen oplossen. “Medewerkers en 
managers staan voor totaal nieuwe uitdagingen in 
de nieuwe, meer digitale werkomgeving. Hoe kan teamgeest 
virtueel worden ontwikkeld of onderhouden? Wat zijn de 
voordelen en valkuilen van communiceren via platforms 
zoals Microsoft Teams? Dit is precies waar Eggemann en zijn 
collega’s zich mee bezig hebben gehouden. Zijn belangrijkste 
advies aan leidinggevenden: “Digitaal leiderschap betekent 
een groter vertrouwen in medewerkers ontwikkelen. Als ik 
te veel controleer, bestaat het gevaar dat medewerkers meer 
bezig zijn met het vastleggen van hun werk-
zaamheden voor mij dan met het daadwerke-
lijk boeken van vooruitgang. Als ik als manager 
geen vertrouwen heb, moet ik bij mezelf te 
rade gaan: Ben ik bang om de grip te verlie-
zen?” Het belangrijkste is het juiste evenwicht 
te vinden: “Als we niet genoeg tijd nemen voor 
de individuele medewerker, kan dat ook als 

een gebrek aan interesse worden opgevat. Dus naast team-
vergaderingen zijn ook persoonlijke ontmoetingen belang-
rijk.” In tijden van gedecentraliseerd werk is het principe van 

toepassing: het is beter om vaker en korter te commu-
niceren. En verder is ook dit belangrijk voor Egge-
mann: “Wees positief! Richt je aandacht niet alleen op 
de negatieve aspecten van de huidige tijd, maar kijk 
ook naar de voordelen en mogelijkheden die u en uw 
medewerkers hebben. Moedig aan en geef vertrou-
wen.” Daarbuiten gaat het vooral om hele basale 
zaken die de samenwerking in virtuele vergaderingen 

vergemakkelijken. Eggemann raadt aan om vooraf een soort 
etiquette vast te stellen waar iedereen zich aan houdt: bij 
videoconferenties zetten alle deelnemers hun camera aan als 
dit van tevoren is overeengekomen. Om wederzijdse onder-
breking te voorkomen, kan de functie “Hand opsteken” nut-
tig zijn. Betrokkenheid kan ook virtueel worden vastgesteld 
en wordt dienovereenkomstig beloond: “Managers moeten 
op tijd op vergaderingen verschijnen en goed voorbereid 

zijn. Hun agenda komt overeen met het gestelde 
tijdschema en geeft richting aan alle deelne-
mers.” Terloopse activiteiten zoals het checken 
van e-mails of spelen met de smartphone zijn 
daarentegen no-go’s. “We hebben allemaal 
een grote stap naar de toekomst gezet,” vindt 
Eggemann, “Nu moeten we nadenken over hoe 
we na corona gaan samenwerken.”

MILRAM FOOD-SERVICE

“Nieuwe werkomgevingen “Nieuwe werkomgevingen 
vragen om passende vragen om passende vragen om passende vragen om passende 
aanbiedingen”aanbiedingen”aanbiedingen”

Met zijn nieuwe marketingstrategie richt Met zijn nieuwe marketingstrategie richt Met zijn nieuwe marketingstrategie richt 
MILRAM Food-Service zich op digitale formats.MILRAM Food-Service zich op digitale formats.MILRAM Food-Service zich op digitale formats.

Jörn Eggemann, Director HR Development van DMK-Personeels-
ontwikkeling houdt zich bezig met het thema ‘digital leadership’.

VV irtueel vergaderen in plaats van face-to-face, irtueel vergaderen in plaats van face-to-face, irtueel vergaderen in plaats van face-to-face, een gebrek aan interesse worden opgevat. Dus naast teameen gebrek aan interesse worden opgevat. Dus naast teameen gebrek aan interesse worden opgevat. Dus naast teameen gebrek aan interesse worden opgevat. Dus naast teameen gebrek aan interesse worden opgevat. Dus naast teameen gebrek aan interesse worden opgevat. Dus naast teameen gebrek aan interesse worden opgevat. Dus naast teameen gebrek aan interesse worden opgevat. Dus naast team-

De pandemie heeft het dagelijkse leven binnen DMK fundamenteel veranderd.  
Om managers in staat te stellen hun werknemers virtueel te ondersteunen,  

moeten zij een paar dingen in gedachten houden.

Zo slaagt digitaal leiderschap

MILRAM Food-Service heeft de crisis tot 
dusver goed doorstaan 
Traditionele restaurants konden hun Traditionele restaurants konden hun 
gasten – als zij dat al konden – slechts in gasten – als zij dat al konden – slechts in 
beperkte mate van maaltijden voorzien, beperkte mate van maaltijden voorzien, 
kantines en mensa’s moesten vanuit het kantines en mensa’s moesten vanuit het 
thuiskantoor worden georganiseerd. Onthuiskantoor worden georganiseerd. Onthuiskantoor worden georganiseerd. Onthuiskantoor worden georganiseerd. Onthuiskantoor worden georganiseerd. On-
danks deze uitdagingen heeft MILRAM 
Food-Service de crisis tot dusver goed 
doorstaan. “Van productie tot verkoop 
en marketing hebben alle betrokkenen 
het beste uit de situatie gehaald”, aldus 
marketingmanager Sven Kreitz. “Tege-
lijkertijd heeft de pandemie aangetoond 

Marketingleiter Sven Kreitz Marketingleiter Sven Kreitz Marketingleiter Sven Kreitz Marketingleiter Sven Kreitz Marketingleiter Sven Kreitz Marketingleiter Sven Kreitz Marketingleiter Sven Kreitz wil voor de 

dat de industrie niet langer op dezelfde dat de industrie niet langer op dezelfde dat de industrie niet langer op dezelfde dat de industrie niet langer op dezelfde dat de industrie niet langer op dezelfde dat de industrie niet langer op dezelfde 
manier kan blijven werken als voorheen. manier kan blijven werken als voorheen. manier kan blijven werken als voorheen. 
Nieuwe, digitale werkomgevingen Nieuwe, digitale werkomgevingen Nieuwe, digitale werkomgevingen 
vereisen passende aanbiedingen. Corona vereisen passende aanbiedingen. Corona vereisen passende aanbiedingen. Corona 
heeft deze verandering enorm versneld. heeft deze verandering enorm versneld. heeft deze verandering enorm versneld. 
Daarom timmeren we ook aan de weg Daarom timmeren we ook aan de weg Daarom timmeren we ook aan de weg 
met digitale formats.”met digitale formats.”met digitale formats.”

Digitale concepten en individuele 
ervaringen sluiten elkaar niet uit
In maart 2020, toen de pandemie in In maart 2020, toen de pandemie in In maart 2020, toen de pandemie in 
Duitsland uitbrak, ontwikkelde MILRAM Duitsland uitbrak, ontwikkelde MILRAM Duitsland uitbrak, ontwikkelde MILRAM 
Food-Service als een van de eersten in Food-Service als een van de eersten in Food-Service als een van de eersten in 
de sector een concept voor een digitale de sector een concept voor een digitale de sector een concept voor een digitale 
beurs. Een jaar later – parallel aan de beurs. Een jaar later – parallel aan de beurs. Een jaar later – parallel aan de 
virtuele INTER-GASTRA en INTERNORGA virtuele INTER-GASTRA en INTERNORGA virtuele INTER-GASTRA en INTERNORGA 
– werd de aanwezigheid op de digitale – werd de aanwezigheid op de digitale – werd de aanwezigheid op de digitale 
vakbeurzen uitgebreid doorontwikkeld. vakbeurzen uitgebreid doorontwikkeld. vakbeurzen uitgebreid doorontwikkeld. vakbeurzen uitgebreid doorontwikkeld. vakbeurzen uitgebreid doorontwikkeld. vakbeurzen uitgebreid doorontwikkeld. 
Nieuwe kanalen en verrassende beeldNieuwe kanalen en verrassende beeldNieuwe kanalen en verrassende beeld-
werelden werden toegevoegd en het werelden werden toegevoegd en het werelden werden toegevoegd en het 
concept werd meer op maat gemaakt. concept werd meer op maat gemaakt. concept werd meer op maat gemaakt. concept werd meer op maat gemaakt. 
Sindsdien heeft elke gebruikersgroep, Sindsdien heeft elke gebruikersgroep, Sindsdien heeft elke gebruikersgroep, Sindsdien heeft elke gebruikersgroep, 
van koks tot bakkers, een aanbod gekrevan koks tot bakkers, een aanbod gekrevan koks tot bakkers, een aanbod gekrevan koks tot bakkers, een aanbod gekre-
gen dat is afgestemd op hun behoeften. gen dat is afgestemd op hun behoeften. gen dat is afgestemd op hun behoeften. gen dat is afgestemd op hun behoeften. gen dat is afgestemd op hun behoeften. gen dat is afgestemd op hun behoeften. gen dat is afgestemd op hun behoeften. 
“We willen daarbij rechtstreeks met de “We willen daarbij rechtstreeks met de “We willen daarbij rechtstreeks met de “We willen daarbij rechtstreeks met de “We willen daarbij rechtstreeks met de “We willen daarbij rechtstreeks met de “We willen daarbij rechtstreeks met de “We willen daarbij rechtstreeks met de “We willen daarbij rechtstreeks met de “We willen daarbij rechtstreeks met de “We willen daarbij rechtstreeks met de 
professionals en de gebruikers spreprofessionals en de gebruikers spreprofessionals en de gebruikers spreprofessionals en de gebruikers spreprofessionals en de gebruikers spreprofessionals en de gebruikers spre-
ken - ook om te weten te komen waar ken - ook om te weten te komen waar ken - ook om te weten te komen waar ken - ook om te weten te komen waar ken - ook om te weten te komen waar 
ze zich bewegen,” legt Kreitz uit. Dit ze zich bewegen,” legt Kreitz uit. Dit ze zich bewegen,” legt Kreitz uit. Dit ze zich bewegen,” legt Kreitz uit. Dit ze zich bewegen,” legt Kreitz uit. Dit ze zich bewegen,” legt Kreitz uit. Dit ze zich bewegen,” legt Kreitz uit. Dit ze zich bewegen,” legt Kreitz uit. Dit ze zich bewegen,” legt Kreitz uit. Dit 
betekent: op relevante sociale mediakabetekent: op relevante sociale mediakabetekent: op relevante sociale mediakabetekent: op relevante sociale mediakabetekent: op relevante sociale mediakabetekent: op relevante sociale mediaka-
nalen zoals Facebook, LinkedIn, YouTube nalen zoals Facebook, LinkedIn, YouTube nalen zoals Facebook, LinkedIn, YouTube nalen zoals Facebook, LinkedIn, YouTube nalen zoals Facebook, LinkedIn, YouTube nalen zoals Facebook, LinkedIn, YouTube nalen zoals Facebook, LinkedIn, YouTube 
en Instagram en op de eigen website en Instagram en op de eigen website en Instagram en op de eigen website en Instagram en op de eigen website en Instagram en op de eigen website en Instagram en op de eigen website en Instagram en op de eigen website en Instagram en op de eigen website 
https://messe.milram-food-service.
de presenteert het merk de speciale  presenteert het merk de speciale  presenteert het merk de speciale  presenteert het merk de speciale  presenteert het merk de speciale  presenteert het merk de speciale  presenteert het merk de speciale  presenteert het merk de speciale 
MILRAM-toegevoegde waarde - #EineIMILRAM-toegevoegde waarde - #EineIMILRAM-toegevoegde waarde - #EineIMILRAM-toegevoegde waarde - #EineIMILRAM-toegevoegde waarde - #EineIMILRAM-toegevoegde waarde - #EineIMILRAM-toegevoegde waarde - #EineIMILRAM-toegevoegde waarde - #EineIMILRAM-toegevoegde waarde - #EineIMILRAM-toegevoegde waarde - #EineIMILRAM-toegevoegde waarde - #EineIMILRAM-toegevoegde waarde - #EineIMILRAM-toegevoegde waarde - #EineIMILRAM-toegevoegde waarde - #EineIMILRAM-toegevoegde waarde - #EineIMILRAM-toegevoegde waarde - #EineI---
deeMehr. Alle sociale mediaberichten en deeMehr. Alle sociale mediaberichten en deeMehr. Alle sociale mediaberichten en deeMehr. Alle sociale mediaberichten en deeMehr. Alle sociale mediaberichten en deeMehr. Alle sociale mediaberichten en deeMehr. Alle sociale mediaberichten en deeMehr. Alle sociale mediaberichten en deeMehr. Alle sociale mediaberichten en deeMehr. Alle sociale mediaberichten en deeMehr. Alle sociale mediaberichten en deeMehr. Alle sociale mediaberichten en deeMehr. Alle sociale mediaberichten en deeMehr. Alle sociale mediaberichten en deeMehr. Alle sociale mediaberichten en deeMehr. Alle sociale mediaberichten en deeMehr. Alle sociale mediaberichten en deeMehr. Alle sociale mediaberichten en deeMehr. Alle sociale mediaberichten en deeMehr. Alle sociale mediaberichten en deeMehr. Alle sociale mediaberichten en deeMehr. Alle sociale mediaberichten en deeMehr. Alle sociale mediaberichten en deeMehr. Alle sociale mediaberichten en deeMehr. Alle sociale mediaberichten en 

de inhoud van de website zijn te vinden de inhoud van de website zijn te vinden de inhoud van de website zijn te vinden de inhoud van de website zijn te vinden 
onder dit campagnemotto. Naast creaonder dit campagnemotto. Naast creaonder dit campagnemotto. Naast crea-
tieve ToGo-concepten die in de huidige tieve ToGo-concepten die in de huidige tieve ToGo-concepten die in de huidige 
situatie extra omzetpotentieel beloven, situatie extra omzetpotentieel beloven, situatie extra omzetpotentieel beloven, 
presenteert Kristin Mitlewski van Corpopresenteert Kristin Mitlewski van Corpopresenteert Kristin Mitlewski van Corpo-
rate Strategy bijvoorbeeld de DMK Trend rate Strategy bijvoorbeeld de DMK Trend rate Strategy bijvoorbeeld de DMK Trend 
Scouting-app in een video. Scouting-app in een video. Scouting-app in een video. 
De nieuwe website gaat in april 2021 onDe nieuwe website gaat in april 2021 onDe nieuwe website gaat in april 2021 on-
line. Hier zullen in de toekomst ook exterline. Hier zullen in de toekomst ook exterline. Hier zullen in de toekomst ook exter-
ne chefs waarmee MILRAM Food-Service ne chefs waarmee MILRAM Food-Service ne chefs waarmee MILRAM Food-Service ne chefs waarmee MILRAM Food-Service 
al jaren samenwerkt, worden voorgesteld. al jaren samenwerkt, worden voorgesteld. al jaren samenwerkt, worden voorgesteld. 
En nog een verandering: in de toekomst En nog een verandering: in de toekomst En nog een verandering: in de toekomst 
zal de inhoud nog meer op de behoeften zal de inhoud nog meer op de behoeften zal de inhoud nog meer op de behoeften 
van de verschillende doelgroepen worden van de verschillende doelgroepen worden van de verschillende doelgroepen worden 
afgestemd - of het nu gaat om chef-koks afgestemd - of het nu gaat om chef-koks afgestemd - of het nu gaat om chef-koks 
uit de horeca of een lokale voedselvooruit de horeca of een lokale voedselvooruit de horeca of een lokale voedselvoor-
ziening, om bakkers of traiteurs. “De actiziening, om bakkers of traiteurs. “De actiziening, om bakkers of traiteurs. “De acti-
viteiten op de sociale media benadrukken viteiten op de sociale media benadrukken viteiten op de sociale media benadrukken viteiten op de sociale media benadrukken viteiten op de sociale media benadrukken viteiten op de sociale media benadrukken 
de sterke punten van het merk nog meer,” de sterke punten van het merk nog meer,” de sterke punten van het merk nog meer,” 
zegt Kreitz: “We geven beleving aan het zegt Kreitz: “We geven beleving aan het zegt Kreitz: “We geven beleving aan het 
merk en laten de mensen achter de promerk en laten de mensen achter de promerk en laten de mensen achter de pro-
ducten zien. En die koers zetten we ook ducten zien. En die koers zetten we ook ducten zien. En die koers zetten we ook 
consequent door - op sociale media en op consequent door - op sociale media en op consequent door - op sociale media en op 
onze nieuwe website.”onze nieuwe website.”

MILRAM Food-Service heeft de crisis tot MILRAM Food-Service heeft de crisis tot MILRAM Food-Service heeft de crisis tot MILRAM Food-Service heeft de crisis tot MILRAM Food-Service heeft de crisis tot MILRAM Food-Service heeft de crisis tot MILRAM Food-Service heeft de crisis tot 
dusver goed doorstaan dusver goed doorstaan dusver goed doorstaan dusver goed doorstaan dusver goed doorstaan dusver goed doorstaan 
Traditionele restaurants konden hun Traditionele restaurants konden hun 

Marketingleiter Sven Kreitz Marketingleiter Sven Kreitz Marketingleiter Sven Kreitz Marketingleiter Sven Kreitz 
toekomst meer emotie brengen in de toekomst meer emotie brengen in de toekomst meer emotie brengen in de toekomst meer emotie brengen in de 
merkbeleving van MILRAM Food-Service.merkbeleving van MILRAM Food-Service.merkbeleving van MILRAM Food-Service.merkbeleving van MILRAM Food-Service.merkbeleving van MILRAM Food-Service.merkbeleving van MILRAM Food-Service.merkbeleving van MILRAM Food-Service.

virtuele INTER-GASTRA en INTERNORGA 
– werd de aanwezigheid op de digitale 
vakbeurzen uitgebreid doorontwikkeld. vakbeurzen uitgebreid doorontwikkeld. 
Nieuwe kanalen en verrassende beeld
werelden werden toegevoegd en het werelden werden toegevoegd en het 
concept werd meer op maat gemaakt. concept werd meer op maat gemaakt. 
Sindsdien heeft elke gebruikersgroep, 
van koks tot bakkers, een aanbod gekre
gen dat is afgestemd op hun behoeften. 

“Nieuwe werkomgevingen 

Als een van de eerste brancheverAls een van de eerste brancheverAls een van de eerste brancheverAls een van de eerste brancheverAls een van de eerste brancheverAls een van de eerste brancheverAls een van de eerste brancheverAls een van de eerste brancheverAls een van de eerste brancheverAls een van de eerste branchever-
tegenwoordigerstegenwoordigerstegenwoordigerstegenwoordigers heeft MILRAM  heeft MILRAM  heeft MILRAM  heeft MILRAM 
Food-Service een concept voor Food-Service een concept voor Food-Service een concept voor Food-Service een concept voor Food-Service een concept voor Food-Service een concept voor Food-Service een concept voor 
digitale beurzen ontwikkeld.digitale beurzen ontwikkeld.digitale beurzen ontwikkeld.

DIGITALISERING DIGITALISERINGDIGITALISERING
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Met een volledig eiwitgehalte van 13 procent en slechts 
0,1 procent vet is de nieuwe MILRAM Skyr körnig niet 
alleen de beste in zijn klasse, maar heeft hij ook een 
echte bite. Met zijn heldere, licht zure smaak scoort deze 
productinnovatie niet alleen bij sportievelingen, maar is 
hij ook geschikt als eiwitrijk ontbijt of op sandwi-
ches, in bowls of salades.

FRISSE LENTEKRIEBELS

De zeer grote kaasliefde

Puur zomergevoel met de 
nieuwe karnemelkdrankjes in de 
smaken ijsthee appel en citroen.

Fruitkarnemelk-shoppers op zoek naar verfrissing! 
Wat is dan beter dan karnemelk en de nummer één 
verfrissing, ijsthee? MILRAM denkt er ook zo over en 
brengt twee nieuwe Limited Editions smaken op de 
markt. Fruitig-fris, met kruidig groene thee-extract 

en minder suiker. Ideaal om het hoofd koel te 
houden op warme dagen. 

Op de lepels. Klaar, af: de rode 
vruchtengelei en dessertsaus van 
Osterland nu in een grote beker 
in het koelschap.

De populaire dessertklassieker van Osterland is nu ook solo 
verkrijgbaar voor de grote dessertliefhebber: met de rode 
vruchtengelei in een 460-grams-beker klaar om op te le-
pelen. Een perfecte combinatie met de romige dessertsaus 
van Osterland. Deze dessertklassieker is een 
hoogtepunt en verkrijgbaar in de nieuwe 
230-ml-beker in het koelschap, net op tijd 
voor de zomer. Meer heerlijke receptideeën: 
www.osterland.de/rezepte

Gember, mango, chili, kurkuma: 
MILRAM’s nieuwe IndiaCurryQuark 
voegt veel pit toe op uw bord.

Voor India CurryQuark heeft MILRAM steun 
uit Zuid-Azië ingeroepen. Het romige nieuwe 
product combineert sappige mangostukjes 
met een mix van chilivlokken, fijne hete 
gember en de superknol kurkuma. Ideaal op 
brood, snel gedipt of als een geni-
aal goede barbecuebegeleider voor 
kip, zalm enz.

VERFRISSEN MET IJS

Zomer, zon, ijsthee! 

INDIA CURRYQUARK

Echt exotisch 
OSTERLAND

Duo om verliefd  
op te worden 

PRODUCTINNOVATIE MET EEN BITE

MILRAM Skyr,  
nu ook met stukje

MILRAM heeft sinds begin maart de harten van de mensen 
sneller doen kloppen met zijn nieuwe assortiment geraspte 
kazen. Met pittige cheddar en mozzarella die smelt op de 
tong, tovert MILRAM AuflaufLiebe favoriete gerechten uit 

de oven. MILRAM 
PizzaLiebe is een 
aromatische, milde 
mix van Gouda en 
mozzarella.

Humana PROBALANCETM

is de beste Humana 
zuigelingenvoeding 
ooit – nu met HMO.

Trouw aan het motto “Precies wat we nodig 
hebben”, heeft Humana een nieuwe generatie 
melkproducten voor zuigelingen ontwikkeld. 
Het resultaat: Humana PROBALANCETM, de beste 
Humana-melkvoeding ooit - met HMO. Dit zijn 
oligosachariden van menselijke melk, die net als 
lactose en vet een belangrijk bestanddeel van moe-
dermelk* zijn. Dankzij een complexe techniek kan 
Humana de melkvoeding verrijken met het HMO 
“2FL” (2’ fucosyllactose)** - het meest voorkomende 
en best onderzochte HMO. Voor het gemak  zijn 
alle Humana PROBALANCETM-producten verkrijg-
baar in het innovatieve myHumanaPack. 

De verpakking is zo ontworpen dat het berei-
den van melkvoeding veiliger, hygiënischer en 
gemakkelijker dan ooit tevoren is. Humana 
PROBALANCETM Opvolgmelk 2 is sinds oktober 
2020 te koop en is ideaal als bijvoeding of als 
enige melkvoeding na borstvoeding of een eerste 
flesvoeding. Het zetmeelvrije recept is gebaseerd 
op de aanbevelingen van voedingsdeskundigen en 
is dus optimaal aangepast voor baby’s in de leeftijd 
voor aanvullende voeding.
* niet gewonnen uit moedermelk.

** Borstvoeding is de beste voeding voor uw baby. Overleg met 
uw kinderarts of verloskundige als u zuigelingenvoeding wilt 
gebruiken.

“Alete bewusst” begeleidt de kleintjes in 
hun ontwikkeling tot kinderen en groeit 
met hen mee. Met de introductie van het 
segment “soepen en eenpansgerechten” 
breidt “Alete bewusst” nu het portfolio uit 
en volgt daarmee consequent zijn koers 
voor duurzame kindervoeding. Sinds begin 
2021 kunnen klanten met kinderen van-
af 3 jaar bij Amazon en dm kiezen tussen 
een tomatenroomsoep met groenten, een 
pompoenroomsoep (350 ml elk) en een 
groentestoofpotje met noedels (350 g).

Alle producten zijn vrij van toegevoegde suikers 
en smaakstoffen. 
De nieuwe producten zijn op de leeftijd afge-
stemd met veel groenten en smakelijke kruiden 
en specerijen, en zijn tegelijk gemakkelijk en 
praktisch in het gebruik. Bewuste voeding bete-
kent ook het verlangen naar smaakafwisseling 
aanwakkeren. Net als de complete glasvoeding 
zijn ook de producten uit het segment “soepen 
en eenpansgerechten” van biologische kwali-
teit. Dit betekent dat de ingrediënten afkomstig 
zijn van gecontroleerde biologische landbouw.

Voor kinderen vanaf 
3 jaar: “Alete bewusst” 

introduceert het 
segment “soepen en 
eenpansgerechten”.

segment “soepen en 
eenpansgerechten”.

segment “soepen en 

ALETE BEWUSST

Op de lepels. Klaar, af!

®

De eerste  
keus, voor 
    het leven.

Van babyvoeding tot karnemelk – DMK-producten Van babyvoeding tot karnemelk – DMK-producten 
kunnen een levenslang maatje zijn. En het worden kunnen een levenslang maatje zijn. En het worden 
er steeds meer. Hier zijn de nieuwe.er steeds meer. Hier zijn de nieuwe.

Word blij van het Word blij van het 
gratineren metgratineren met de 
nieuwe MILRAM nieuwe MILRAM 
geraspte kazen in geraspte kazen in 
speciaal recyclebare speciaal recyclebare 
zakken.zakken.

De beker van 200 gram draagt het 
zegel van het ‘Oft länger gut’
De beker van 200 gram draagt het 

‘Oft länger gut’
De beker van 200 gram draagt het 

-initiatief 
(vaak langer goed), dat zich inzet om 
zegel van het 
(vaak langer goed), dat zich inzet om 
zegel van het ‘Oft länger gut’
(vaak langer goed), dat zich inzet om 

‘Oft länger gut’

voedselverspilling tegen te gaan.

HUMANA

“Precies wat we nodig hebben”“Precies wat we nodig hebben”

MERKWERELD
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wordt
De zomer wordtwordt
De zoommomo emem rere

wordtwordt
De zoommomo emem reremmmm

wordtwordtwordt

Met nieuwe sterke merken  
zoals Capri Sun of Batida   
de Cocô creëert DMK geheel 
nieuwe ijscreaties die bij velen 
waarschijnlijk herinneringen 
zullen oproepen.

 BAILEYS 
Een open haard, 
een besneeuween besneeuw-
de skihut en een 
krassende grammofoonplaat: krassende grammofoonplaat: 
veel mensen associëren de veel mensen associëren de 
romige likeur met romantische romige likeur met romantische 
uurtjes en dat al bijna 50 jaar. uurtjes en dat al bijna 50 jaar. 
DMK heeft er op gepaste wijze DMK heeft er op gepaste wijze 
ijs van gemaakt – en heeft het 
recept van de variant Coffee 
Delight nu verbeterd. De volle-
dige productportefeuille krijgt dige productportefeuille krijgt 
ook een grondige designverook een grondige designver-
nieuwing.

 SKYR EN SMOOTHIE MINI’S 
Pure verfrissing met meer dan 30 procent fruit: de nieuwe smaak Pure verfrissing met meer dan 30 procent fruit: de nieuwe smaak 
mango-passievrucht onderstreept de focus van het merk op de mango-passievrucht onderstreept de focus van het merk op de mango-passievrucht onderstreept de focus van het merk op de mango-passievrucht onderstreept de focus van het merk op de 
trendgebieden “proteïne” en “gezonde snacks”.trendgebieden “proteïne” en “gezonde snacks”.trendgebieden “proteïne” en “gezonde snacks”.trendgebieden “proteïne” en “gezonde snacks”.

 CAPRI-SUN 
Wat hoort van kinds af aan bij het Wat hoort van kinds af aan bij het Wat hoort van kinds af aan bij het 
echte zomergevoel? Zonnebrandechte zomergevoel? Zonnebrand-
crème en zwembroek, uiteraard. En: crème en zwembroek, uiteraard. En: crème en zwembroek, uiteraard. En: crème en zwembroek, uiteraard. En: 
“Capri-Sun”. Vanaf april zal het ver“Capri-Sun”. Vanaf april zal het ver-
frissende waterijsje verkrijgbaar zijn frissende waterijsje verkrijgbaar zijn 
in de smaken kers en sinaasappel. in de smaken kers en sinaasappel. 
Wedden dat de smaak herinneringen Wedden dat de smaak herinneringen 
oproept aan vervlogen tijden?oproept aan vervlogen tijden?

AHOJ- 
BRAUSE IJSLOLLY 
Al bijna 100 jaar zorgt 
Ahoj-Brause voor een tinte-
lende smaak in de mond. Na 
de succesvolle première van de succesvolle première van 
de Brause-ijsbekers vorig jaar, de Brause-ijsbekers vorig jaar, 
is nu de volgende stap gezet: is nu de volgende stap gezet: is nu de volgende stap gezet: 
DMK lanceert de Brause-ijslolDMK lanceert de Brause-ijslol-
ly’s in de smaken bosvruchten, 
framboos en sinaasappel.framboos en sinaasappel.

 MANGAROCA  
BATIDA DE COCÔ 

De naam klinkt als palmboDe naam klinkt als palmboDe naam klinkt als palmbo-
men, zand, zee. Na Baileys men, zand, zee. Na Baileys men, zand, zee. Na Baileys men, zand, zee. Na Baileys 
is de volgende likeurklasis de volgende likeurklasis de volgende likeurklasis de volgende likeurklas-
sieker nu verkrijgbaar sieker nu verkrijgbaar 

als ijslolly - in de smaken als ijslolly - in de smaken 
passievrucht en kers.passievrucht en kers.

 TREETS – THE PEANUT  
BUTTER COMPANY
Vroeger waren de zakjes Treets al een Vroeger waren de zakjes Treets al een Vroeger waren de zakjes Treets al een Vroeger waren de zakjes Treets al een Vroeger waren de zakjes Treets al een Vroeger waren de zakjes Treets al een 
reden om niet altijd alles te delen. In reden om niet altijd alles te delen. In reden om niet altijd alles te delen. In reden om niet altijd alles te delen. In reden om niet altijd alles te delen. In reden om niet altijd alles te delen. In 
2021 brengt DMK hulde aan de pinda’s 2021 brengt DMK hulde aan de pinda’s 2021 brengt DMK hulde aan de pinda’s 2021 brengt DMK hulde aan de pinda’s 2021 brengt DMK hulde aan de pinda’s 2021 brengt DMK hulde aan de pinda’s 
in chocolade door er ijs van te maken. in chocolade door er ijs van te maken. in chocolade door er ijs van te maken. in chocolade door er ijs van te maken. in chocolade door er ijs van te maken. 
Het resultaat: romig pindakaasijs met Het resultaat: romig pindakaasijs met Het resultaat: romig pindakaasijs met Het resultaat: romig pindakaasijs met Het resultaat: romig pindakaasijs met Het resultaat: romig pindakaasijs met Het resultaat: romig pindakaasijs met Het resultaat: romig pindakaasijs met Het resultaat: romig pindakaasijs met Het resultaat: romig pindakaasijs met Het resultaat: romig pindakaasijs met Het resultaat: romig pindakaasijs met 
gezouten karamelsaus, melkchocolade gezouten karamelsaus, melkchocolade 
en krokante stukjes pinda.

EHRMANN HIGH  
PROTEIN ICE CREAM 
Naast het Ahoj-Brause-ijs kwam 
het Ehrmann High Protein Ice 
Cream vorig jaar direct in de top Cream vorig jaar direct in de top 
10 van nieuwe producten in zijn 10 van nieuwe producten in zijn 
segment. Dit vraagt om verdere segment. Dit vraagt om verdere segment. Dit vraagt om verdere segment. Dit vraagt om verdere 
ontwikkeling. In de toekomst ontwikkeling. In de toekomst 
zullen de populaire ijsbekers ook zullen de populaire ijsbekers ook zullen de populaire ijsbekers ook zullen de populaire ijsbekers ook 
in de smaken yoghurt-aardbei en in de smaken yoghurt-aardbei en 
yoghurt-passievrucht verkrijgyoghurt-passievrucht verkrijg-
baar zijn.

MERKENWERELD MERKENWERELD
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Nee, “gecondenseerde melk” klinkt niet echt sexy. De overgro-
te meerderheid van de mensen denkt waarschijnlijk in eerste 
instantie aan een blikje dat onopvallend op oma’s salontafel 
staat. Maar gecondenseerde melk kan nog veel meer, zoals 
Thomas Mintus en Markus Schacht weten. De ontwikkelings- 
en toepassingstechnici van de BU Industry dragen zorg voor 
het product, dat in industriële toepassingen veelzijdiger is dan 
vrijwel alle andere. “Gezoete gecondenseerde melk is zowel een 
gemakkelijk als een moeilijk product om te vervaardigen”, zegt 
Markus Schacht, afdeling Onderzoek en Ontwikkeling. 

Geschikte allrounder 
De basis van deze allrounder bestaat alleen uit melk en suiker. 
Maar zodra de gecondenseerde melk bestemd is voor specifie-
ke toepassingen of processen, wordt de productie ervan zeer 
complex. Of het nu gaat om kleur, viscositeit of de mate van 
karamellisatie: dit product, dat in bijna alle zoetwaren wordt 
gebruikt, kan op vele manieren aan de wensen van de klant 
worden aangepast. Het gaat dan niet alleen om de smaak. De 
receptuur van de gecondenseerde melk, die ook wereld-
wijd wordt geëxporteerd, onder meer naar Japan, 
Nieuw-Zeeland en Australië, heeft in sommige lan-
den een impact op het douanetarief: zelfs kleine 
verschillen in het suikergehalte of de toevoe-
ging van een derde ingrediënt, zoals kokosvet, 
kunnen de classificatie veranderen en zo een 
belangrijke prijsfactor worden. 

Optimaal aangepast 
De processen bij de klant 
zijn echter doorslaggevend. 
Moet de gecondenseerde 
melk daar door een langer 
buizensysteem worden 
gepompt voordat het 
verder wordt verwerkt? Dan 
moet deze vrij dun zijn en pas 
later dikker worden. Anderzijds kan 
voor een andere klant die over kortere trajecten 
beschikt en een ander procedé toepast, een meer 
stroperige gecondenseerde melk 

geschikter zijn. Om op deze talloze subtili
teiten te kunnen reageren, hebben Mintus, 
Schacht en hun team 
een uitstekend 
inzicht in producten 
en marketing, goede 
interfacebeheerfunc
ties en nauw contact met 
de klanten. Vooral wanneer er 
complicaties optreden en directe acties nodig zijn. Een klant 
klaagde erover dat de lagen espresso en gezoete geconden-
seerde melk in zijn Café Bombón niet duidelijk genoeg van 
elkaar gescheiden waren. Een stroperige gecondenseerde melk 
loste het probleem uiteindelijk op. Een ander verzoek van een 
klant bracht Thomas Mintus naar een grote productiefabriek 
in Polen: de gecondenseerde melk van DMK liep te veel uit de 
daar geproduceerde karamelwafelreep, deze was blijkbaar te 
vloeibaar. “Om het proces te begrijpen, ben ik de omstandighe-
den ter plaatse gaan bekijken. Dergelijke inzichten maken het 

werk enorm interessant,” vat Mintus samen. De klant 
krijgt nu een gecondenseerde melk die is geopti-

maliseerd voor zijn proces. 

Bron van creativiteit 
Sleutelen aan details maakt deel uit van Min-
tus’ en Schachts dagelijkse routine. “Naast de 
standaard dagelijkse processen zijn er altijd 

uitdagingen die ons dwingen te spelen met 
alles wat we hebben: technologie, product en 

creativiteit”, zegt Schacht. Om de opgedane ken-
nis te bewaren, werkt zijn collega Mintus momenteel 

aan een kennisdatabank met alle functionaliteiten van de 
gecondenseerde melk. Daarvoor worden hun belangrijkste 

eigenschappen in het laboratorium en in de toepassing 
gemeten en geëvalueerd. De gegevens helpen bij de 

(pre-)selectie van het geschikte product en zorgen 
ervoor dat de analyseresultaten op een later 

tijdstip kunnen worden gereproduceerd. En dat 
in een oneindige variatie, die eigenlijk alleen 
bestaat uit verse melk en suiker, maar daar-
door voor DMK Industry verdomd sexy is.

Op verzoek van klanten ontwikkelen Thomas Mintus en Markus Schacht 
soorten gezoete gecondenseerde melk. Daarbij gaat het om creativiteit, des
kundigheid en precisie. Elke afwijking kan verstrekkende gevolgen hebben.

Thomas Mintus (l.) en Markus Schacht aan het werk in het 
labo. Boven: Gezoete gecondenseerde melk is nodig voor 
snoepjes met een karamelsmaak.

Kaas is veruit de grootste 
productcategorie bij DMK. 

Verschillende business units zijn 
betrokken bij succesverhalen zoals 

dat van MILRAM Nordlicht.

Alles kaas? Dacht het niet! 
In de grootste productcategorie van de DMK Group werd 
vorig jaar alleen al 426.000 ton kaas geproduceerd. In 
totaal zijn daarbij vier business units betrokken: de BU 

Industry is verantwoordelijk voor de productie en de 
productontwikkeling, de BU Private Label is ver-

antwoordelijk voor de verpakking. De BU Brand 
genereert het grootste deel van de kaasomzet 

met meer dan 35 procent, terwijl de BU Inter-
national de interne cyclus van DMK afrondt. 

Succes door teamwork
Een perfect voorbeeld waartoe dit team-
work kan leiden, is MILRAM Nordlicht. Het 
werd in oktober op de markt gebracht, 
en het idee ontstond door gedachte-uit-

wisselingen tussen de units. Door gebruik 
te maken van een speciale cultuur creëer-

den de kaasexperts van R&D een kaas op 
basis van Gouda met een zoete, volle smaak. 

Tijdens de marketingpresentatie zagen de 
brandmanagers van BU Brand het grote potentieel. 

Zij ontwikkelden een samenhangend productconcept 
en gaven uiteindelijk opdracht tot de ontwikkeling. 

Fijne afstemming van processen
De productie van de nieuwe kaas kon optimaal worden 
geïntegreerd in de productieplanning en het gebruik van 
de fabriek in Edewecht. Sindsdien wordt MILRAM Nord-
licht in de kaasfabriek van BU Industry geproduceerd, in 
blokken van 15 kilo. Het verpakken van alle kaasproduc-
ten van DMK wordt verzorgd door de BU Private Label. 
De BU Brand, die bij alle fasen van het proces betrokken 
is, is verantwoordelijk voor de positionering en marke-
ting van het product en voor de distributie. Alles wordt 
binnen DMK uitgevoerd: vanaf het eerste idee tot aan 
de distributie. Dit geeft een zeer lucratieve toegevoegde 
waarde: met 150 ton in slechts drie maanden na 
de marktintroductie overtrof de verkoop in 
2020 onmiddellijk alle verwachtingen. 

Stimulans voor medewerkers
“Ook in 2021 staat er op kaasge-
bied veel te gebeuren”, kondigt 
Dr. Annika Schrader, Director 
Marketing BU Industrie, aan. 
Daarbij focust ze zich in het 
bijzonder op het segment 
trendproducten. Trends van 
vandaag zullen massaproducten 
van de toekomst worden en moe-
ten nu al zo worden opgebouwd. “De 
ontwikkeling van de kaasportefeuille is 
belangrijk voor geheel DMK,” zegt Schrader.

geschikter zijn. Om op deze talloze subtili-
teiten te kunnen reageren, hebben Mintus, 
Schacht en hun team 

inzicht in producten 
en marketing, goede 
interfacebeheerfunc-
ties en nauw contact met 
de klanten. Vooral wanneer er 
complicaties optreden en directe acties nodig zijn. Een klant 

Op verzoek van klanten ontwikkelen Thomas Mintus en Markus Schacht nieuwe 
soorten gezoete gecondenseerde melk. Daarbij gaat het om creativiteit, des-
kundigheid en precisie. Elke afwijking kan verstrekkende gevolgen hebben.

BU INDUSTRY

De eindeloze mogelijkheden 
van gezoete gecondenseerde melkgezoete gecondenseerde melk

TEAMWORK

Vier business  
units draaien  
aan het grote  

kaaswiel
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B ij DMK gaat het om meer dan ij DMK gaat het om meer dan 
alleen maar melk en zuivelalleen maar melk en zuivel-
producten: in onze Missie producten: in onze Missie 
2030 ligt de nadruk op de 2030 ligt de nadruk op de 

verantwoordelijkheid voor mens en miverantwoordelijkheid voor mens en mi-
lieu maar ook de verplichting om naar lieu maar ook de verplichting om naar 
ecologische duurzaamheid te streven. ecologische duurzaamheid te streven. 
Daarin speelt het energiemanagement Daarin speelt het energiemanagement 
een sleutelrol.

Klaus Landwehr, Head of Energy MaKlaus Landwehr, Head of Energy Ma-
nagement, en zijn team streven ernaar nagement, en zijn team streven ernaar 
om DMK als moderne en energie-e�ciom DMK als moderne en energie-e�ci-
ente onderneming verder te ontwikkente onderneming verder te ontwikke-
len. “We communiceren intensief met len. “We communiceren intensief met 
gespecialiseerde experts, overheden, gespecialiseerde experts, overheden, 
certi�ceringsinstanties, onderzoeksorcerti�ceringsinstanties, onderzoeksor-certi�ceringsinstanties, onderzoeksor-certi�ceringsinstanties, onderzoeksor
ganisaties en belangenverenigingen en ganisaties en belangenverenigingen en 
zorgen ervoor dat alle benodigde kenzorgen ervoor dat alle benodigde ken-
nis optimaal bij de verantwoordelijken nis optimaal bij de verantwoordelijken 
in onze fabrieken terechtkomt,” vertelt in onze fabrieken terechtkomt,” vertelt 
Landwehr. “Het is ons doel een bijdrage Landwehr. “Het is ons doel een bijdrage 
te leveren aan een veilige en duurzame te leveren aan een veilige en duurzame 
energievoorziening op onze vestiginenergievoorziening op onze vestigin-

gen.” Deze inzet loont. In het verleden 
werd DMK al herhaaldelijk onderschei-
den voor zijn duurzaamheidsprojecten, 
onder andere in de categorie “Energy 
E�ciency” bij de “German Awards for 
Excellence”. De inspanningen van de 
experts hebben concrete impact op de 
dagelijkse bezigheden van DMK. 

Of het nu gaat om een subsidieaan-
vraag, een bedrijfsrapport of hulp bij 
de besluitvorming voor een mogelijke 
investering: “Team Energie” verzamelt 
de vereiste energiegegevens, levert 
achtergrondinformatie en stelt zowel 
bewijsdocumenten als verslagen op. 
Hun dagelijkse bezigheden focussen 
zich in principe op vier kernthema’s: 

- ondersteuning en advisering van de 
bedrijfsleiding bij de opmaak van de 
DMK-duurzaamheidsstrategie, 

- omzetting en instandhouding van 
de energiemanagementcerti�cering 

volgens DIN EN ISO 50001 
(zie hierboven),

- advisering en ondersteuning van de 
verantwoordelijken in de fabrieken 
bij vraagstukken op het gebied van 
energierendement en energierecht 
maar ook

- garantie op naleving van alle 
energierelevante verplichtingen 
van de DMK Group.

Dit vereist een intensieve uitwisseling 
tussen alle afdelingen van de onderne-
ming. Een enorme uitdaging en tegelij-
kertijd ook het meest interessante aspect 
van hun dagelijkse werkzaamheden. 
“Wij zijn het centrale aanspreekpunt 
voor iedereen die vragen heeft over 
energie,” aldus Landwehr: “Samen 
kunnen wij een belangrijke bijdrage 
leveren om de energie-e�ciëntie bij DMK 
te verbeteren.” Inderdaad: een echte 
teamprestatie!

CO2 -strategie

De DMK Group wil in de toekomst met de produc-
tievestigingen 42.000 ton CO2-uitstoot besparen. 
Daarom moet het gebruik van fossiele energiedra-
gers verder gereduceerd worden en moet sterker op 
hernieuwbare energie worden ingezet. Het energie-
management werkt maatregelen en methodes uit 
die helpen om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te 
realiseren.

Certi�cering

De DIN EN ISO 50001-norm ondersteunt bedrijven bij 
de opbouw en de instandhouding van een volgens 
internationale standaarden gecertificeerd energie-
managementsysteem. Aan die voorwaarde moet 
DMK voldoen om van energie- en fiscaalrechtelijke 
privileges te kunnen genieten. De norm is ook de drijf-
veer voor de jaarlijkse besparing van ca. 25 miljoen 
kilowattuur energie binnen de DMK Group.

EEG en belastingen

Als energie-intensief bedrijf heeft DMK recht op 
vrijstelling van de EEG-bijdrage en belastingen voor 
stroom- en energieheffing. Het energiemanagement 
regelt de aanvraag en de bewijsvoering. 

Volop energie 
voor DMK 
Energiemanagement levert een belangrijke 
bijdrage aan de klimaatdoelstelling voor 2030 
van DMK Group. De uitdagingen zijn complex 
en wijzigen continu.

Christine Fischer, Expert 
Energy Management.

Claudia Scheil, Expert 
Energy Management.

Christine Fischer

Claudia Scheil

Klaus Landwehr

Torben Hinck, Expert  
Energy Management.

Cijfers, data,  

feiten 

42  
duizend ton  
minder CO2-uitstoot in de 

productievestigingen tot 2030: 
dat is de overduidelijke klimaat-

doelstelling van DMK.  

  
ca. 25  

miljoen kilowattuur 
per jaar: 

de besparing van DMK in het 
kader van het energiemanage-
mentsysteem volgens DIN EN 

ISO 50001.  

 
ca. 1,533  

miljard kilowattuur: 
het jaarlijkse totale energiever-

bruik van DMK Group.   
> 2 duizend: 

het aantal meetpunten waar 
regelmatig het energieverbruik 

van DMK wordt opgetekend.

Klaus Landwehr, Head  
of Energy Management.

Torben Hinck

* Info! De foto’s 
werden in overeen-
stemming met de 
coronavoorschrif-
ten gemaakt en 
aansluitend met 
een beeldbewer-
kingsprogramma 
samengevoegd.

# myTeam

DUURZAAMHEID
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I n de strijd tegen leukemie 
(bloedkanker) is stamcel-
transplantatie vaak het meest 
doeltre�ende geneesmiddel... 

en ook de grootste uitdaging. Donor 
en ontvanger moeten exact dezelfde 
weefselkenmerken hebben. De spreek-weefselkenmerken hebben. De spreek-weefselkenmerken hebben. De spreek
woordelijke zoektocht naar een naald 
in een hooiberg die zich over de hele 
wereld uitstrekt: pas als de “genetische 
tweeling” is gevonden, kan de therapie 
beginnen. 

Als potentiële donor liet Justine Plat-
ter zich typeren voor de DKMS-data-
bank; zij was toen pas 17 jaar oud. Voor 
de DMK-medewerkster van Corporate 
Communications was dat een harten-
wens, omdat er in haar familie ook 
een geval van leukemie was dat niet 
positief a�iep. “Ik heb er altijd over 
nagedacht hoe anderen zich moeten 
voelen en wat er zou gebeuren als mij 
of iemand in mijn omgeving zoiets zou 
overkomen,” zegt Platter. 

Dat zij nu de reddende engel is ge-
worden, maakt haar dolgelukkig. Een 
ernstig zieke 18-jarige uit Canada heeft 
positief gereageerd op haar stamceldo-
natie en is nu herstellende. De naam 
van haar “genetische tweeling” is toe-
vallig ook “Justin”. “Na 2 jaar anonimi-
teit hebben we elkaar nu leren kennen 
en zelfs al geskypet. 

Misschien kunnen we elkaar ooit 
persoonlijk ontmoeten.” Het happy 
end was alleen mogelijk dankzij haar 
bereidheid te doneren. Misschien kan 
Stefan Dahlenburg, DMK-medewerker 
van de fabriek in Zeven, binnenkort 
hetzelfde over zichzelf zeggen. De vader 
van drie kinderen was getro�en door 
het lot van een jongen met leukemie uit 
een naburig dorp. Hij heeft zich laten 
typeren en kan nu stamcellen doneren; 
en ofschoon hij de jongen hiermee niet 
zal kunnen helpen, zal hij wel iemand 
kunnen helpen die overeenstemt met 
zijn genetisch materiaal.

Milieubescherming is ook bij Uniekaas een 
topprioriteit. Daarom zal de verpakking van 
de plakjes kaas voortaan nog duurzamer 
zijn. In plaats van dubbel materiaal (papier + 
plastic) zal vanaf maart alleen nog plastic 
worden gebruikt. Enerzijds vergemakkelijkt 
dit de recycling. Anderzijds wordt het ma-
teriaalverbruik 43 procent teruggedrongen 
omdat Uniekaas in de toekomst een veel 
dunnere plasticfolie zal gebruiken.

Tegelijkertijd geeft Uniekaas de verpak-Tegelijkertijd geeft Uniekaas de verpak-Tegelijkertijd geeft Uniekaas de verpak
king een nieuwe look. Dankzij een groter 
kijkvenster hebben de klanten nu een beter 
zicht op de kaas. Daarnaast komt de traditie 
van Uniekaas als ‘oudste kaasmerk van 
Nederland’ nu prominent naar voren in het 
logo. Ook de rijpheidsgraad van het product 
wordt nu sterker benadrukt op de verpak-wordt nu sterker benadrukt op de verpak-wordt nu sterker benadrukt op de verpak
king, in overeenstemming met de smaak 
van de Nederlandse klanten.

Uniekaas  
gaat de  
racebaan op 

De nieuwe Uniekaas-ver-
pakkingen zijn gemakkelijker 
te recycleren.

Vol gas voor Uniekaas: als een van 
de bekende supermarktketens 
in Nederland heeft DekaMarkt 
natuurlijk ook producten van het 
oudste kaasmerk in haar assorti-
ment. Na het grote promotionele 
succes van vorig jaar gaat de 
“Raceblocks”-campagne in de De-
kaMarkt-winkels zijn tweede ronde 
in. Ook Uniekaas speelt hierbij een 
grote rol. In het voorjaar van 2021 
krijgen klanten van DekaMarkt bij 
besteding van 15 euro een zakje 
Raceblocks gratis bij de kassa. Met 
de bouwstenen kunnen raceauto’s, 
tribunes en figuren in Formule 
1-look in elkaar gezet worden. Hoe 
meer boodschappen, hoe meer 
zakjes. En hoe groter de kans dat je 
een complete racebaan kunt bou-
wen met de bijbehorende auto’s. 
Bovendien worden er elke week 
speciale promotieproducten vast-

gesteld. Bij aankoop van een van 
deze promotieproducten ontvangen 
klanten een extra zakje Raceblocks 
en iedere week andere raceauto’s. 
Ook de auto in Uniekaas-kleuren 
doet mee aan de race. In het kader 
van de DekaMarkt-campagne komt 
er een speciaal onlineplatform met 
raceauto’s en bouwinstructies. Bo-
vendien zijn er ruilbeurzen gepland. 
Verwacht wordt dat deelname 
aan deze promotie de verkoop en 
de naamsbekendheid zal doen 
toenemen. Verzamelacties en sport 
zijn erg populair in Nederland. Wat 
ligt dan meer voor de hand dan 
een campagne in het teken van de 
Formule 1 Grand Prix, die voor het 
eerst in 36 jaar weer in Zandvoort 
wordt gehouden? Lokale held Max 
Verstappen wordt beschouwd als 
een van de kanshebbers voor de 
wereldtitel.

Uniekaas zet in op ecologische 
duurzaamheid en een nieuw 
design voor haar verpakkingen.

Dankzij DMK-medewerkster Justine Platter overleefde 
een 18-jarige zijn leukemie-aandoening. Haar stamcellen 
waren de sleutel tot zijn herstel.

procent 
minder 

Kaas in formule 1-look: een flitsende promotie-
campagne moet de bekendheid en de verkoop 
aanzienlijk verhogen.

Klanten kunnen raceauto’s 
en coureurs in elkaar zetten 
met kleine bouwstenen.

Levensredders van DMK

43
materiaal-
verbruik

Stamceldonatie 
door bloedafname

Zodra een geschikte donor 
voor een patiënt is gevon-
den, wordt drie tot vier 
weken vóór de eigenlijke 
donatie een onderzoek 
verricht. Daarbij worden 
de stamcellen uit het 
veneuze bloed gehaald. 
Daarvoor moet eerst het 
aantal stamcellen in het 
bloed worden verhoogd. 
Dit vereist een voorbe-
handeling van vier dagen 
met de boodschapperstof 
G-CSF. Het geneesmiddel 
wordt tweemaal per dag 
onder de huid geïnjec-
teerd. Deze groeifactor 
wordt ook van nature in 
het menselijk lichaam 
aangemaakt, bijvoorbeeld 
tijdens infecties. Er is geen 
verblijf in een ziekenhuis 
met chirurgische ingreep 
en anesthesie vereist.

Zo wordt 
u zelf donor:

Op de homepage dkms.
de komt u te weten hoe 
en waar u donor kunt 
worden.

De 20-jarige Justin uit Canada is genezen 
van leukemie dankzij Justine Platter.

Voor DMK-medewerkster Justine Platter 
was de stamceldonatie een hartenwens.

Stefan Dahlenburg uit Zeven wil als 
stamceldonor een ernstig zieke 
helpen.
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· ca. 250g MILRAM
kaas van uw keuze

· ovenrooster 
met bakpapier

· magnetron** 

Do it yourself

Knapperige
kaaspops
Met wat heerlijke kaas en een 
beetje geduld maken we dit keer 
een unieke snack: gepofte kaas 
in de magnetron.

1Koop een blok kaas naar 
eigen keuze. We raden 
Gouda/Emmentaler aan 
of  – voor wie van een 

sterkere smaak houdt  – een 
pittige “Müritzer”.

2 Snij kleine kaasblok-Snij kleine kaasblok-Snij kleine kaasblok
jes (1 x 1 cm) af en leg 
ze op enige afstand 
van elkaar op het 

bakpapier op het ovenrooster. 
Hoe kleiner de blokjes, des te 
sneller zijn de snacks klaar!

4Na 3 dagen kan je al eens 
proberen of de kaasblok-proberen of de kaasblok-proberen of de kaasblok
jes klaar zijn om te “pop-
pen”. Neem daartoe een 

blokje en leg het op een bord dat in 
de magnetron mag (niet vergeten 
af te dekken). Op 700 Watt en na 
2 minuten zou het blokje ofwel 
in een kaaspop veranderd moeten 
zijn, of gesmolten moeten zijn.* 

Ingrediënten

* Tip:
Als de kaas gesmolten is, laat u de rest 
van de kaasblokjes nog 1-2 dagen langer 
drogen, waarna u het opnieuw kunt pro-
beren. Sommige soorten kaas “poppen” 
gewoon niet, maar smelten 
alleen maar tot kaaschips. 
Maar probeer ze gewoon eens: 
ook kaaschips zijn heel erg 
lekker.  

** Alternatief voor de magnetron: : 
Kaas op 230 °C gedurende 3 minuten in 
de oven laten po�en (maar dit werkt niet 
altijd).

3 Laat minstens 3–4 
dagen drogen (de 
bakplaat gewoon op 
de (koel)kast leggen). 

Belangrijk: Niet afdekken, an-
ders zal de kaas niet drogen. 
Door het drogen loopt een 
deel van het vet uit de kaas 
en verzamelt het zich op het 
bakpapier.

5 Zodra de kaaspops 
klaar zijn, kunnen ze 
op smaak gebracht 
worden met papri-
kapoeder of gewoon 
puur gegeten worden.

Genieten
maar! 

Tekst: Stephanie Riedel

B egin 2020 was het dan zover: 
myMilk, het digitale platform 
voor de communicatie met de 
melkveehouders ging online. 

En sindsdien kunnen DMK-leden op dit 
platform terecht voor alle diensten die 
ze nodig hebben om met hun zuivelon-
derneming te kunnen samenwerken, 
overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. 
Ze kunnen er formulieren, informatie 
over individuele melkkwaliteitsgegevens 
of melkgeldafrekeningen raadplegen, 
alsook een nieuwsrubriek met nieuwtjes 
uit de onderneming. Iedereen kan snel 
met het platform overweg. 

Individueel bruikbaar
Dankzij de individueel instelbare 

weergave kan iedere melkveehouder de 
toepassingen en rubrieken die voor hem 
of haar van toepassing zijn, snel oproe-
pen. Bovendien is het platform geschikt 
voor gebruik op een pc, alsook mobiel 
op de smartphone of tablet. Zo kan de 
melkveehouder het de hele dag door 
optimaal in zijn activiteiten integreren: 
myMilk werkt zowel in de stal als op 

kantoor, en - op voorwaarde dat er inter-kantoor, en - op voorwaarde dat er inter-kantoor, en - op voorwaarde dat er inter
net beschikbaar is – zelfs op het land.

Tijdens het eerste jaar is er op myMilk 
heel wat gebeurd: ongeveer 5.000 leden 
hebben zich geregistreerd, er werden 
143 nieuwtjes gepost in de nieuwsru-
briek en er waren ongeveer 6.000 aan-
vragen via de Hotline.

Continu up-to-date
Er worden doorlopend nieuwe 

toepassingen ter beschikking gesteld: 
bijvoorbeeld de invoering van een 
weidegangdagboek of de onmid-
dellijke weergave van resultaten 
van speciale monsternemingen. Via 
Google Analytics krijgen we een beter 
inzicht in de manier waarop myMilk 
wordt gebruikt en kan het platform 
doorlopend worden verbeterd.

Ook het Milkmaster-programma 
heeft digitaal onderdak gevonden in 
myMilk en draait nu ongeveer een jaar 
volledig online. Het werd inhoudelijk 
volledig geherstructureerd en aan 
de maatschappelijke en branches-
peci¤eke wijzigingen aangepast. 

In het eerste jaar van deze nieu-
we opmaak nam ongeveer 86 pro-
cent van de bedrijven van DMK 
deel aan het programma. Dit komt 
overeen met een totale melkhoe-
veelheid van 97 procent, dus een 
stijging ten opzichte van vorig jaar.

Goede planbaarheid
Een van de punten in het bonus-

systeem is dat de DMK-leden twee-
maal per jaar hun melkvoorspelling 
digitaal op myMilk invoeren, alsook 
meer informatie over de naleving 
van de bonuscriteria. Zo werd onder 
andere een digitaal weidegangdag-
boek gecreëerd, waarin de melkvee-
houders invullen hoeveel dagen ze 
hun koeien weiden. Dit werd bij de 
start van het nieuwe weideseizoen 
nogmaals geoptimaliseerd en is nu 
nog eenvoudiger bij te houden. 

myMilk wordt ook continu verder 
ontwikkeld; zo zullen er ook dit jaar 
weer nieuwe diensten en toepassingen 
worden ontwikkeld die de dagelijkse 
activiteit van de DMK-leden verlichten. 

Het communicatieplatform loopt 
goed en maakt het werk voor de 

leden makkelijker. leden makkelijker. 

EEN TERUGBLIK: 

Het eerste 
jaar van myMilk 

en het digitale 
Milkmaster-programmaMilkmaster-programma
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Z onder hen gebeurt er niets: de personen die naast hun werk op de boerderij ook 
een bestuurlijke functie bij DMK bekleden. Als adviseur, als vertegenwoordiger, 
als lid van de raad van commissarissen of als bestuurder: in deze commissies 
engageren zich leden van de coöperatie die zo onder andere een belangrijke 

schakel vormen tussen de onderneming en de leden. Meer dan 300 collega’s bekleden 
momenteel een bestuurlijke functie in de coöperatie en de onderneming. 

Democratie vereist betrokkenheid
In een democratie worden volksvertegenwoordigers  – in Duitsland zijn dat de afgevaar-In een democratie worden volksvertegenwoordigers  – in Duitsland zijn dat de afgevaar-In een democratie worden volksvertegenwoordigers  – in Duitsland zijn dat de afgevaar

digden in de Bondsdag  – verkozen voor het parlement, waar de algemene voorwaarden digden in de Bondsdag  – verkozen voor het parlement, waar de algemene voorwaarden 
voor de staat worden bepaald. Bij DMK gaat dit ook ongeveer zo. voor de staat worden bepaald. Bij DMK gaat dit ook ongeveer zo. 

De 242 leden van de ledenraad (Vertreterversammlung) vormen het hoogste beslisDe 242 leden van de ledenraad (Vertreterversammlung) vormen het hoogste beslis-
singsorgaan van de coöperatie. Iedere lid van de ledenraad vertegenwoordigt 25 leden. singsorgaan van de coöperatie. Iedere lid van de ledenraad vertegenwoordigt 25 leden. 
De DMK-afgevaardigden verkiezen de raad van commissarissen (Aufsichtsrat), nemen De DMK-afgevaardigden verkiezen de raad van commissarissen (Aufsichtsrat), nemen 
beslissingen bij wijzigingen van de statuten, stellen de jaarrekening op en beslissen over beslissingen bij wijzigingen van de statuten, stellen de jaarrekening op en beslissen over 
de bestemming van de winst over het boekjaar. Eind vorig jaar vonden zoals gepland de de bestemming van de winst over het boekjaar. Eind vorig jaar vonden zoals gepland de 
verkiezingen voor  de ledenraad plaats. verkiezingen voor  de ledenraad plaats. 

De adviesraad van de coöperatie (Beirat) bestaat uit de 66 leden die in de respectieve De adviesraad van de coöperatie (Beirat) bestaat uit de 66 leden die in de respectieve 
kiesdistricten verkozen worden en hun ambt gedurende 5 jaar bekleden. In de adviesraad kiesdistricten verkozen worden en hun ambt gedurende 5 jaar bekleden. In de adviesraad 
wordt voor alle belangrijke strategische beslissingen van de DMK Group en de coöperatie wordt voor alle belangrijke strategische beslissingen van de DMK Group en de coöperatie 
advies en toelichting gegeven. Daarnaast bevordert de adviesraad de informatie-uitwisseadvies en toelichting gegeven. Daarnaast bevordert de adviesraad de informatie-uitwisse-
ling tussen de leden en de organen, en heeft deze raad het recht om leden voor te dragen ling tussen de leden en de organen, en heeft deze raad het recht om leden voor te dragen 
bij verkiezingen voor het bestuur en de raad van commissarissen. De adviesraad komt bij verkiezingen voor het bestuur en de raad van commissarissen. De adviesraad komt 
doorgaans viermaal per jaar bijeen.doorgaans viermaal per jaar bijeen.

Samenstelling van de raad van commissarissen  en het  bestuur
Een ander belangrijk orgaan is de raad van commissarissen. Deze telt in totaal 12 leden: 

zes vertegenwoordigers van de werknemers en zes vertegenwoordigers van de werkgever. 
Zij zijn telkens verkozen voor vijf jaar. De raad van commissarissen stelt het bestuur van 
de coöperatie aan en houdt toezicht op hun activiteiten. In de onderneming controleert en 
begeleidt de raad van commissarissen de activiteiten van het management.

De 8 leden van het bestuur van de coöperatie worden doorgaans voor ca. 5 jaar be-
noemd. Zij staan in voor de dagelijkse gang van zaken en leiden de coöperatie op hun 
eigen verantwoordelijkheid. De personen die bestuurlijke functie bij DMK bekleden, 
verzekeren de zel�eschikking als coöperatieve zuivelonderneming. In dit opzicht kan de 
vrijwillige invulling van een bestuurlijke functie  voor de coöperatie nooit hoog genoeg 
worden ingeschat.

H et stimuleren van nieuwe 
leden krijgt bij DMK hoge 
prioriteit, want de toekomst 
van de coöperatie ligt uit-van de coöperatie ligt uit-van de coöperatie ligt uit

eindelijk in handen van de leden. Binnen 
deze overtuiging werd de Arbeitskreis 
Junger Milcherzeuger (AKJM - Jongeren-
commissie) opgericht, waartoe jonge 

leden tot de leeftijd van 30 jaar kunnen 
toetreden. De AKJM is geen o�cieel 
orgaan van de coöperatie, maar bereidt 
de leden eerder voor op de latere uitoefe-
ning van een bestuurlijke functie binnen 
de coöperatie en laat zo een continue 
frisse wind door de bestuurlijke organen 
waaien. 
De leden van de jongerencommissie krij-
gen achtergrond- en andere informatie 
over de ontwikkeling van DMK, alsook 
over de zuivelmarkt en het landbouwbe-
leid. Ze worden over de werkzaamheden 
van de coöperatieve organen geïnfor-van de coöperatieve organen geïnfor-van de coöperatieve organen geïnfor
meerd en krijgen verdere vorming in 
zowel vakgerelateerde als persoonlijke 
onderwerpen via cursussen die ze 
kunnen volgen en bijeenkomsten die ze 
kunnen bijwonen. Maar zowel de con-
structieve begeleiding bij bedrijfsthema’s 
als het meewerken aan toekomstthema’s 
staan daarbij evenzeer in de focus. 
De momenteel 72 leden van de jongeren-
commissie van DMK komen doorgaans 
drie- tot viermaal per jaar bijeen, wat 
op dit ogenblik uiteraard vooral virtueel 
gebeurt. Tijdens deze zittingen wor-gebeurt. Tijdens deze zittingen wor-gebeurt. Tijdens deze zittingen wor
den door interne en externe sprekers 
voordrachten gegeven over thema’s 
m.b.t. de zuivelmarkt, maar er worden 
ook bezoeken aan DMK-vestigingen of 

discussiegesprekken over actuele onder-discussiegesprekken over actuele onder-discussiegesprekken over actuele onder
werpen uit de landbouwpraktijk geor-werpen uit de landbouwpraktijk geor-werpen uit de landbouwpraktijk geor
ganiseerd. Eenmaal per jaar maken de 
leden samen een excursie naar plaatsen 
die te maken hebben met de zuivelmarkt 
en nieuwe ontwikkelingen in de sector. 
Zo werd er al een trip naar Brussel 
georganiseerd, waar een zuivelbedrijf 
werd bezocht en een ontmoeting met de 
landbouwministers van het Europees 
Parlement plaatsvond.
Eind vorig jaar vond zoals gepland 
opnieuw de benoeming van de jongeren-
commissie-leden plaats. Ook de 25-jarige 
Christoph Prüser, die samen met zijn 
ouders het familiebedrijf in Scheeßel 
(Nedersaksen) runt, trad als nieuw lid 
toe tot de commissie. “Voor mij is het be-
langrijk dat ik meer voeling krijg met de 
zuivelwereld en de interactie tussen de 
operationele activiteiten en de ontwikke-
lingen op de markt beter kan inschatten. 
Bovendien ben ik blij met de mogelijk-Bovendien ben ik blij met de mogelijk-Bovendien ben ik blij met de mogelijk
heid om in mijn eigen regio een netwerk 
te kunnen uitbouwen en van de erva-
ringen van andere jonge collega’s in de 
sector te kunnen pro¢teren. Ik zal me in 
de toekomst dan ook graag inzetten voor 
de commissie,” vertelt Christoph Prüser 
als toelichting bij zijn motivatie om lid te 
worden van de jongerencommissie.

DE JONGERENCOMMISSIE –  
DE TOEKOMST VAN DE COÖPERATIE

Kweekvijver 
voor de 

bestuurlijke 
organen

Betrokkenheid Betrokkenheid 
volgens devolgens de
 coöperatie coöperatie coöperatie

Waarvoor staat 
een bestuurlijke 
functie bij DMK?

Christoph Prüser, op zijn boerderij in het Nedersaksische Scheeßel.

Dankzij de 
jongerencommissie krijgt jongerencommissie krijgt 

melkveehouder Christoph melkveehouder Christoph 
Prüser meer gevoel bij de Prüser meer gevoel bij de 

zuivelwereld.zuivelwereld.
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D e uitgangssituatie vanuit het standpunt van 
de agrarische sector is bekend: de sector 
neemt een belangrijke plaats in. Boeren 
leveren een grote bijdrage aan de voedsel-

zekerheid, zowel in eigen land (in ons geval: Duitsland en 
Nederland) alsook wereldwijd. Daarbij worden aan deze 
beroepscategorie steeds meer en nieuwe eisen, verplich-
tingen en wetten opgelegd door de politiek, de maat-tingen en wetten opgelegd door de politiek, de maat-tingen en wetten opgelegd door de politiek, de maat
schappij en in het bijzonder de handel. Meer aandacht 
voor dierenwelzijn en duurzaamheid en milieu heeft een 
doorslaggevende impact op de dagelijkse activiteiten van 
de melkveebedrijven. Hierdoor wordt de melkproductie  
voor boeren steeds omslachtiger en duurder. 

Een van de laatste ontwikkelingen op het vlak van 
eisen en voorschriften is de wet ter bescherming van 
insecten waartoe onlangs door de Duitse Bondsregering 
werd besloten. Parallel daaraan werd de zogenaamde 
uitvoeringsverordening ter bescherming van de gewas-
sen gewijzigd. Deze wijzigingen en verdere wettelijke 
voorschriften zijn niet alleen relevant voor de dagelijk-voorschriften zijn niet alleen relevant voor de dagelijk-voorschriften zijn niet alleen relevant voor de dagelijk
se werkzaamheden in de agrarische bedrijven, maar 
hebben ook een grote impact op hun  nanciële situatie. 
Aan de boeren wordt gevraagd om steeds duurzamer en 
�exibeler te produceren, terwijl de oppervlakten tege-
lijkertijd krapper worden en de voorschriften strenger. 
Aan de kant van de verkoop staan intussen nog slechts 5 
grote handelaars tegenover ongeveer 120 zuivelbedrijven 
die met grotere prioriteit handelsmerken voor de retail die met grotere prioriteit handelsmerken voor de retail 
produceren. Tegelijkertijd doet iedereen (behalve de 

handel zelf) een beroep op “de” staat, omdat de concurhandel zelf) een beroep op “de” staat, omdat de concur-handel zelf) een beroep op “de” staat, omdat de concur-handel zelf) een beroep op “de” staat, omdat de concur
rentie ofwel de markt niet langer functioneert. Maar ook 
de consument speelt tot slot een beslissende rol: want 
eisen van consumenten die bijvoorbeeld steeds meer 
belang hechten aan een regionaal karakter, dierenwelzijn 
en kenmerken van gedrag, worden voorgelegd aan de 
handel, die deze eisen dan weer aan de landbouw door-handel, die deze eisen dan weer aan de landbouw door-handel, die deze eisen dan weer aan de landbouw door
speelt. Met als gevolg dat veel van deze regelgevingen 
niet altijd even vakkundig gefundeerd zijn, aangezien de 
vakkundige landbouwpraktijk in dit geval van buitenaf 
wordt beïnvloed. In de plaats daarvan ontstaan ze vaak 
op grond van sociale druk of consumptietrends. 

In de volledige toeleveringsketen, en in het bijzonder 
bij de boeren, wordt de druk dan ook steeds groter om 
deze toenemende voorschriften om te zetten en geen 
beperkende maatregelen vanuit de overheid te riskeren. 
En het is dan ook even begrijpelijk dat boeren zich niet 
langer vrije actieve bedrijven voelen, maar eerder zonde-
bokken en dat ze dan ook in demonstraties uiting geven 
aan hun wrevel.

Wanneer we de situatie in de verschillende sectoren 
bekijken, kunnen we stellen dat hogere kosten door 
prijsverhogingen in alle sectoren worden doorgeschoven, 
behalve in de zuivelbranche. Dat blijkt duidelijk uit een 
vergelijking van de melkprijzen in de afgelopen 20 jaar. 
Noodzakelijke prijsverhogingen zijn absoluut noodzakeNoodzakelijke prijsverhogingen zijn absoluut noodzake-
lijk om te overleven, zodat de zuivelindustrie haar 
taak kan uitvoeren om consumenten te voorzien taak kan uitvoeren om consumenten te voorzien 
van levensmiddelen van hoge kwaliteit.

Regelgeving in 
de agrarische sector Beste lezers, 

P rogramma ter bescherming van insec-
ten, mestverordening en rode gebieden, 
installaties voor het verwerken van wa-
ter verontreinigende sto�en (AWSV) en 

normen inzake dierenwelzijn: dit zijn voor ons al 
langer omstreden begrippen die ervoor zorgen dat 
wij, de boeren, de toekomst angstvallig tegemoet-wij, de boeren, de toekomst angstvallig tegemoet-wij, de boeren, de toekomst angstvallig tegemoet
zien, en die vooral voor één ding staan: een door 
de politiek gewenste herstructurering van onze 
huidige moderne landbouw en dit ook nog eens in 
bewuste ontkoppeling van de normen van de onze 
buurlanden! Sinds de BSE-crisis onder mevrouw 
Künast heb ik iets dergelijks niet meer meege-
maakt in Duitsland. Het was dan ook begrijpelijk 
en logisch dat deze wrevel tijdens verschillende 
acties publiekelijk kenbaar werd gemaakt. Daarbij 
is ook duidelijk geworden dat wij als boeren nog 
altijd kunnen vertrouwen op een hoge waardering 
van onze medeburgers. 

Dus waar komt dan al deze nonsens voor ons, 
de boeren, vandaan? Waarschijnlijk omdat ngo’s 
beter zijn in lobbyen en communiceren dan onze 
beroepsgroep. Hoe gaan wij boeren om met de 
huidige depressieve stemming op onze boerderij-
en? “Onze kop in het zand steken” is altijd al de 
slechtst mogelijke oplossing geweest! Ik geloof dat 
wij wel moeten accepteren dat deze verandering er 
komt, maar mijn levenservaring leert me ook dat 
dergelijke transformatieprocessen langer duren 
dan de politici soms willen, en ook dat er tijdens 
die processen nog wel een en ander gecorrigeerd 
moet worden. Jonge boeren hebben stabiele 
perspectieven nodig, om daaruit dan de nodige 
motivatie te halen. En verder is het ook aan de 
ouderen om gezamenlijk na te gaan of en hoe men 
de boerderij verder kan runnen, en dit niet altijd 
met groei als doel. De technische vooruitgang in 
de landbouw is innovatiever dan in de auto-indus-
trie, en dat geldt vooral ook voor de melkveehou-
derij. Ik ben van mening dat het juist voor onze 
opgroeiende generatie een boeiende uitdaging is 

Heinz Korte,  
voorzitter van 
de raad van 
commissarissen  
bij DMK.

om dit pad te volgen. Landen als Denemarken 
en Nederland hebben dergelijke processen 
ook doorlopen. En tot slot: niet alleen wij, de 
boeren, worden momenteel geconfronteerd 
met een proces van verandering, ook voor onze 
medewerkers in onze vestigingen worden de 
eisen strenger,  net zoals voor de rest van de 
werkende bevolking. 

Een perspectief voor de toekomst is pas 
mogelijk wanneer deze eisen ook betaalbaar 
zijn, en daar ligt op dit ogenblik het belang-
rijkste probleem! Sinds 2015 hebben we maar 
één “goed” melkjaar gekend, namelijk 2017. 
De positieve signalen die we momenteel op de 
markt waarnemen, geven ons hoop voor een 
duidelijke verbetering van de melkprijzen. En 
als we weten dat de winstbijdrage uit de melk 
de afgelopen jaren gemiddeld slechts ca. 3-5 
cent per kg melk bedroeg, is het al relevant 
wanneer de prijzen met een paar eurocent 
stijgen. En het is al even beslissend met welk 
zuivelbedrijf men als boer een partnerschap 
heeft afgesloten. Hier hebben wij als DMK in 
het verleden niet altijd “geleverd”, maar met 
het oog op de toekomst ben ik absoluut opti-
mistisch dat de nieuwe koers die de afgelopen 
jaren is uitgezet, tot een verbeterde concur-jaren is uitgezet, tot een verbeterde concur-jaren is uitgezet, tot een verbeterde concur
rentiepositie zal leiden.

Eisen, wettelijke voorschriften en sociale druk: een 
voor een grote uitdagingen voor de agrarische sector. 

LANDBOUW LANDBOUW
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Persoverzicht

Berichten over DMK zijn 
een vast onderdeel van 
de regionale en interregi-
onale verslaggeving. De 
afgelopen weken ging het 
vooral over de effecten 
van de pandemie op de 
zuivelindustrie. De podcast 
“Denkvoer” heeft voor een 
hoogtepunt gezorgd.

„Werben und Verkaufen“, 24.02.2021,
Oliver Bartelt en voormalig profvoetballer 
bij Werder Bremen, Marco Bode, praten over 
de parallellen tussen het bedrijfsleven en de 
voetbalwereld. In februari werd het duo tot 
“luistertip van de week” uitgeroepen.

“Bäcker Zeitung”, 
13.02.2021,
Is veganistische voeding 
alleen een trend voor hippe 
inwoners van de grote stad, 
of zit hier meer achter? Ook 
het bakkersambacht vraagt 
zich dit af, met boeiende les-
sen voor de zuivelindustrie.

“Lebensmittelpraxis”, 
26.02.2021,
Hebben melk en zuivel-
producten een nieuw 
imago nodig? In de vak-
pers worden mogelijk-
heden en risico’s van een 
nieuwe koers openlijk 
afgewogen. Feit: op 
heel wat niveaus moet 
dringend gehandeld 
worden.

“Land & Forst” 
hoofdnummer, 04.02.2021,
Hoe gaat het met de melkkoeien 
in weidegang? In een grootscha-
lige studie van twee jaar gaat 
men op zoek naar de antwoor-
den op deze vraag. In het artikel 
wordt het onderzoek toegelicht 
en roept men op tot deelname.

TWITTER
www.twitter.com/
DMK_Milch

“Agrar Heute”, 
29.01.2021,
De boterprijs is een 
belangrijk onderdeel voor 
de melkprijs. De daling 
door de detailhandel 
zorgt voor grote onzeker-
heid. Wat zit daarachter?

Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

“SG Sweets Global 
Network”, 01.02.2021,
Tijdens de pandemie schiet 
de onlinehandel in levens-
middelen omhoog. Met 
de juiste maatregelen kan 
deze opleving duurzaam 
worden behouden. 
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ROELIEN VAN DER HAAR 

r.van.der.haar@dockaas.nl

JOHAN FRITS HOUWING  

j.houwing@dockaas.nl

FLOOR ZIJDERVELD  

f.zijderveld@dockaas.nl

BART STEENBERGEN 

b.steenbergen@dockaas.nl

#weareDMK
#together, 
10 februari 

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

“Lebensmittelpraxis”, 
12.02.2021,
In het vorige nummer 
van Milchwelt hebben 
wij kaassommelier Diana 
Manteufel-Siaty voorgesteld. 
“Lebensmittelpraxis” schetst 
de ongewone loopbaan van 
deze salesmanager bij DMK.

#alete
3 februari

#breakfast
#zukunftmilch, 

11 januari

#kakao
#milch, 

7 februari

#iceicebaby
#DMKIceCream, 

26 januari

#milramfoodservice
#EineIdeemehr, 

1 maart

Uw contact met 
de redactie

Contactpersoon voor 
onderwerpen gerelateerd aan 
MILCHWELT

OLIVER BARTELT
Global Head of
Corporate Communications
+ 49421243 – 2310
oliver.bartelt@dmk.de

KATRIN POPPE
Internal Communications Manager
+ 49421243–2143
katrin.poppe@dmk.de

DMK DEUTSCHES
MILCHKONTOR GMBH
Flughafenallee 17,
28199 Bremen, Germany

Service voor medewerkers 
Hotline over onderwerpen 
als oudedagsvoorziening, 
ouderschapsverlof, arbeidso-
vereenkomsten 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

Melk op sociale media

Gebruikers 
discussiëren op 
sociale media-
platforms over melk

Discussieer 
mee!

Regiomanager van de coöperatie

De regiomanagers zijn aanspreekpunten voor de belangen van melkleveranciers en aandeelhouders van ons bedrijf.

SERVICESERVICE
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Gevulde conchiglie zijn niet alledaags, 
maar wel heel lekker! Dit recept met de 
reuzenpastaschelpen is een hoogtepunt 
in de mediterrane keuken en garandeert 
niet alleen waardering van uw tafelge-
noten, maar ook heel wat smaak. Het 
echte hoogtepunt is de vulling: romige 
Schmand, gekruide bieslook en lichtzure 
citroen. Besprenkeld met een sausje van 
(cherry)tomaten, worden de ‘conchiglie’ 
bedekt met MILRAM AuflaufLiebe, de 
nieuwe kruidige geraspte kaas en knap-
perig gebakken. 

Yummy-crusty! 
En dan ca. 25 minuten in de oven.

Stap 1: De pastaschelpen al dente koken, 
afgieten, met koud water laten schrikken 

en goed laten uitdruppen. Voor de toma-
tensaus de uien en de teentjes knoflook 
schillen en in fijne stukjes snijden. 

Stap 2: Olijfolie in een pan verhitten en 
zowel de uien als de knoflook daarin 
gedurende vijf minuten op een matig 
vuur lichtjes bruinen. De bliktomaten en 
de gezeefde tomaten toevoegen, kruiden 
met zout en peper, en tien minuten in een 
afgesloten pan laten sudderen. De oven 
op 200 °C voorverwarmen.

Stap 3:  De kruiden wassen, droog schud-
den en fijnhakken. De citroenschil fijn 
raspen en het sap uitpersen. De MILRAM 
Schmand in een kom doen en met de krui-
den en de geraspte citroenschil mengen. 
Op smaak brengen met citroensap en 
kruiden met zout en peper.

Stap 4:
Tomatensaus in 
een vuurvaste schotel 
gieten en gelijkmatig 
verdelen. De pasta met de 
Schmand-room vullen en 
met de open zijde naar boven 
in de vuurvaste schotel zetten. 
Met MILRAM AuflaufLiebe be
strooien en 25 minuten in 
de oven (midden) goudbruin 
laten bakken.

Pasta gratineren? Het hoeft niet altijd lasagne te zijn. Probeer eens de  
heerlijk gekruide ovenschotel met MILRAM gegratineerde pastaschelpen.

Felicitaties aan de winnaars 
van de laatste prijsvraag: 

W
at kun je w

innen: 

Doe mee:

2 x  Raclette-Grill:
Bernd Schnakenberg Bremervörde/Hesedorf
Joanna Livesey Mannheim
10 x  DOC kaasmes:
Kerstin Seidel Oldenburg
Alina Koppe Bremen
Martina Fritsch Osnabrück
Vanessa Behrens Scheeßel
Martin Spiering Edewecht
Norbert Witschen Haselünne
Wilfried Haß Friedland
Franz Dreesmann Neubörger
Wilhelm Büning Gescher
Mathias Klasen Malchin
10 x  MILRAM paraplu:
Inka Blanken Hechthausen
Harald Garbe Everswinkel
Jacob Rohwer Nindorf
Ute Kaper Edewecht
Niek Rotteveel Emmen (NL)
Rolf Ellens Beilen (NL)
Franz Bövers Hepstedt
Anna-Maria Reinke Burg Stargard
Mario Klus Lingen
Heike Logemann Olvelgönne
10 x  MILRAM wandklok::
Andreas Oldenburg Zeven
Frank Meiners Farven
Frank Palluch Bremervörde
Hildegard Brinkmann Zeven
Diana Gertje Bersenbrück
Tobias Hüttel Kalbe
Johannes Jahnke Neubrandenburg
Lisa Schabacker Waldkappel
Manfred Schöße Erfurt
Andreas Belitz Rhade

Stuur de oplossing:
via e-mail naar:

milchwelt@dmk.de, 
onderwerp: “prijsvraag”

of per post naar:
DMK Deutsches 

Milchkontor GmbH
Katrin Poppe 

Flughafenallee 17 
28199 Bremen

MILRAM 
SUP-Board

LINK
meer recepten op: www.milram.de

PRIJSVRAAGPRIJSVRAAG RECEPTIngrediënten voor 2-3 personen
12 pastaschelpen (conchiglie)

1 middelgrote ui

2 teentjes knoflook

1 el olijfolie

1 blik (cherry)tomaten (400 g)

200 g gezeefde tomaten

Zout, peper

1 bosje bieslook of verse seizoens-
kruiden bijv. peterselie, basilicum, 

oregano

1 biologische citroen

250 g MILRAM Schmand (room)

1 VERPAKKING MILRAM AU-
FLAUFLIEBE (GERASPTE KAAS)

Bereidingstijd: 50 minuten

1XX

Easy cheesy: de perfecte pasta
GEGRATINEERDE OVENSCHOTEL MET PASTACHELPEN, BIESLOOK EN CHERRYTOMATEN

Voor slimme koppen:

Op de eerste pagina’s laten we sinds enige tijd de mooiste 
DMK-lezersfoto zien. Stuur ons je beste foto, en een korte 

beschrijving van wat en wie op de foto te zien is. Graag 
ook waarom het je favoriete foto is en welke herinnering 

die bij jou oproept. Leg je bijzondere moment vast (zie bijv. 
de afbeelding op p.6–7): als artistiek stilleven, levendige 

groepsfoto, mooie momentopname - laat je creativiteit de 
vrije loop!

Deelname voorbehouden aan medewerkers en boeren van de DMK Group.

Ga als volgt te werk: 

Stuur je foto via e-mail naar 
milchwelt@dmk.de  

Onderwerp: “lezersfoto”

Belangrijk:  
1. Voor- en achternaam, adres, 

functietitel en DMK-vestiging 
vermelden!

2. De foto moet een hoge  
resolutie hebben en in  

liggend formaat  
(‘landscape’) zijn

3. Geen fotocollages!

Uiterlijk inzenden vóór: 
31 mei 2021

Timo Door, Productie Operator in Ze-
ven, heeft deze foto genomen. Iedere 
morgen komt hij op weg naar zijn werk 
langs dit veld. De zonsopgang moest 
hij gewoon vastleggen.

Dit keer à la carte: een sudoku. Vul in elk vakje de cijfers 1 tot 9 zoda-
nig in, dat ieder cijfer in iedere eenheid slechts eenmaal voorkomt. 

De som van de cijfers in de ingekleurde 
vakjes is het winnende getal. Veel succes!

Tomatensaus in 
een vuurvaste schotel 
gieten en gelijkmatig 
verdelen. De pasta met de 
Schmand-room vullen en 
met de open zijde naar boven 
in de vuurvaste schotel zetten. 
Met MILRAM AuflaufLiebe be-

Sandwich-
maker

MILRAM 
strandlaken

MILRAM
fietsbel

33X

10 x10 x

10 x10 x10 x10 x

Belangrijk: 
Altijd voor- en ach-

ternaam, adres en 
DMK-vestiging ver-

melden!

Uiterlijk inzenden
vóór: 31.5.2021

Deelname voorbehou-
den aan medewerkers 
en boeren van de 

DMK Group.

De  
lezersfotoWEDSTRIJD!

5 3 7
6 1 9 5

9 8 6
8 6 3
4 8 3 1
7 2 6

6 2 8
4 1 9 5

8 7 9

58   MILCHWELT April 2021 59   MILCHWELTApril 2021



De dorst naar 
kennis stillen – 
Lerenen werken bij  
de DMK Group

Voor de volgende opleidings trajecten zijn wij voor 2021 nog op zo
ek naar versterking (m / v /d): zuiveltechnoloog, zuiveltechnologisch  
laborant, mechatronicus, industrieel werktuigkundige, elektrotechnicus 
bedrijfstechniek, machine – en installatiebeheerder, medewerker levens- 
middelentechnologie, IT-medewerker, beroepschauffeur – melktankwagen 

Solliciteren kan via: www.dmk.de/milchbart
Met melk krijg je een baardMet melk krijg je een baard

en ben je klaar voor 
de toekomst




