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leveren
onze
bijdrage.
Onze melk biedt meerwaarde.

„De voedingssector is systeemrelevant“, bevestigt de Duitse
minister van Landbouw. Een uitdaging én een kans voor ons. Het
coronavirus treft bijna al onze afdelingen en onze boeren op de
boerderijen. Menselijk en natuurlijk ook professioneel. In tijden
als deze kun je zien wat een WE betekent.

Wij zijn DMK.

14.000 mensen - waaronder ruim 6000 boeren. Als zuivelcoöperatie houden we natuurlijk de situatie op de boerderijen van onze
boeren in de gaten en vertegenwoordigen we hen in gesprekken
met onze handelspartners. Onze boeren willen investeren in
actuele sociaal-politieke vraagstukken zoals duurzaamheid,
klimaatbescherming of dierenwelzijn. Dit werkt alleen als de
hele waardeketen samenwerkt om ervoor te zorgen dat het
daarvoor benodigde geld ook op de boerderijen terechtkomt.
Alleen zo kunnen consumenten door middel van redelijke prijzen
voor de producten ervoor zorgen dat de landbouw duurzaam
kan functioneren. En dat is precies wat wij tegenwoordig in onze
besprekingen vragen.

Samen sterk. Wij zorgen voor voedsel.

Als traditionele coöperatie heeft het wij-gevoel tussen werknemers en boeren altijd centraal gestaan in ons bedrijf. We zien
onszelf als een gemeenschap die met vereende krachten voor de
voeding van miljoenen mensen zorgt. Wat ons uniek maakt: van
de boerderij tot de zuivelfabrieken en de schappen van de supermarkt en op de tafels van onze consumenten volgen we met de
grootste zorg alle stappen die de melk doorloopt. Onze melk is
niet zomaar melk - onze boeren zorgen er zelf voor dat het aan
de hoogste eisen voldoet.

Samen
tegen het
gevaar

Oliver Bartelt
Hoofd Communicatie DMK Group

Beste lezers,
Sinds enkele weken overheerst een ziekteverwekker ons leven en werk: het coronavirus
SARS-CoV-2 verandert het dagelijks leven in Duitsland. Door middel van beperkingen op
persoonlijke vrijheden wil men het virus vertragen, zodat onze gezondheidszorg niet te
snel op zijn grenzen stuit.
Om te voorkomen dat veel mensen tegelijk geïnfecteerd raken, mogen kinderen niet
meer in scholen, kinderdagverblijven en in speeltuinen komen. De eigen woning wordt
nu als bureau gebruikt, restaurants zijn gesloten, de grenzen zijn dicht, er wordt niet
meer gevoetbald en er zijn geen popconcerten, beurzen en andere massale evenementen meer. Iedereen wordt verzocht afstand te houden. Als DMK Group bereiden wij
onze medewerkers, boeren en verwerkingsbedrijven zo goed mogelijk op alle denkbare
scenario's voor. Een daarop gerichte werkgroep houdt zich sinds het begin van de crisis
met de coördinatie van alle noodzakelijke maatregelen bezig. Het is nu aan elk individu
om voorzichtig te zijn en ervoor zorgen dat we dit gevaar samen beperken. Dit is eigenlijk het uur van de coöperatieve gedachte:
Wat men niet alleen kan, doen velen. WIJ, dus.
Natuurlijk zijn er buiten Corona ook nog andere onderwerpen. Tegenwoordig zien we de
landbouwers regelmatig op straat. Ze tonen passie voor wat ze elke dag doen. Tegelijkertijd voelen ze zich niet begrepen wanneer het over de prijsstelling van levensmiddelen
in Duitsland gaat, wat niet te verwonderen is. Ook hier geldt het „WIJ“-principe: onze
melk heeft nut en is waardevol! Aan deze waarde wijden we dit lentenummer van ons
tijdschrift, te midden van de coronacrisis.
Veel leesplezier - en blijf gezond!

We willen samen aan oplossingen werken.
Samenwerking en dialoog is de manier.
Met vriendelijke groeten,
Oliver Bartelt

WE FROM DMK

HAVE A MESSAGE

1. scan the
QR-Code

Onze magazijnen zijn goed
gevuld. De voorziening van
mensen in de coronacrisis
is verzekerd

2. see the
full clip
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FEITEN & CIJFERS

FEITEN & CIJFERS

1

persoonlijk
moment
Hier kan uw foto staan. Vanaf het volgende nummer laten
we hier de mooiste lezersfoto zien: of het nu gaat om de
geboorte van een kalf, een mooi detail van de boerderij, op
kantoor of een familiemaaltijd. We stellen geen grenzen aan
uw creativiteit
Zie voor meer informatie pagina 58
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Jenny Hensel en haar man Norman,
die allebei bij wheyco in Altentreptow
werken, genieten met hun dochter
Mathilda van het nieuwe MILRAMcitroen- en aardbei-karnemelkijs
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FEITEN & CIJFERS

FEITEN & CIJFERS

365
dagen

De Golden Olga siert de Milchhof Fulde op
de hei. De boerderij met 400 koeien werd
wegens zijn uitstekende inzet voor
dierenwelzijn en duurzaamheid gehuldigd
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FEITEN & CIJFERS

FEITEN & CIJFERS

1000
tractors

Boeren hebben de afgelopen maanden gedemonstreerd. Het draaide onder ander om de meststoffenregeling en eerlijke voedselprijzen
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INTERVIEW

INTERVIEW

Ingo Müller
is CEO van de DMK
Groep sinds 2016

Corona – We
nemen onze
verantwoordelijkheid

Dit kan onze

MELK!

Van klassieker tot product van de toekomst
Volg op de volgende pagina’s onze melk op zijn reis naar de
toekomst: CEO Ingo Müller legt de strategie uit waarmee we
samen de uitdagingen aan gaan. Een consumentenonderzoeker heeft gewerkt aan de uiteenlopende wensen van de consumenten. Een boer vertelt hoe zijn dagelijks leven snel verandert
en ook de handel wordt met nieuwe veranderingen wordt geconfronteerd

“Als bedrijf in de voedingsindustrie reageerden we vroeg op de
verspreiding van het coronavirus
en namen we de nodige voorzorgsmaatregelen: We hebben
een crisisteam opgericht dat de
huidige situatie continu bewaakt
en evalueert en de nodige maatregelen entameert. Zo zorgen we
ervoor dat we correct handelen
als DMK in deze situatie die onophoudelijk verandert.
Natuurlijk hebben we ook een
plicht tegenover mensen. Als
grootste Duitse zuivelcoöperatie voeden we de mensen in en
buiten ons land met hoogwaardige zuivelproducten. In nauwe
samenwerking met onze partners
in de levensmiddelendetailhandel en politiek zorgen wij voor
een uitgebreid aanbod van melkproducten in Duitsland.
Mijn speciale dank gaat uit
naar onze medewerkers die
ondanks de moeilijke omstandigheden elke dag hun best doen om
ervoor te zorgen dat het bedrijf
gewoon kan doordraaien. Ik voel
ook respect voor onze en alle
andere boeren in ons land die
in deze situatie voor de voedselvoorziening zorgen. Het laat
zien hoe belangrijk het is om de
binnenlandse landbouw te bevorderen en te beschermen.
De door Corona veroorzaakte
bijzondere situatie vereist een
bijzonder hoge mate van solidariteit onder de bevolking. Als
coöperatie zit dit noodzakelijke
‘wij gevoel’ in ons bloed. Ik ben
er trots op dat we als DMK ons
steentje bijdragen om ervoor te
zorgen dat mensen deze tijd goed
doorkomen.”

Ingo
Müller
over:
… het jaar 2019 en de toekomst
2019 heeft enorm veel van ons allemaal,
de boeren, de medewerkers van de DMK
Group en de hele branche gevergd. Onze
uitbetalingsprijs was niet waar we deze in
2019 wilden hebben. Het afgelopen jaar
hebben we bij DMK echter een vangst kunnen maken achter tal van onderwerpen
die een impact
op ons hadden.
We hebben de
basis van de
DMK voltooid.
De fase van
hoge investeringen is voorlopig voorbij.
We hebben
ons huiswerk
gemaakt voor
2020. We blijven zuinig en de investeringen van de afgelopen jaren beginnen
vruchten af te werpen. We moeten echter
voorzichtig blijven, vooral gezien de algemene omstandigheden: tegen de achtergrond van de coronapandemie is het thans
moeilijk om voorspellingen te doen.

- zelfs als we onderhandelen over prijzen met de detailhandel. Dat doen we
tegenwoordig beter dan vroeger, omdat
we weten dat we niet langer een simpele
grondstofverwerker zijn, maar leverancier van moderne voeding. Daarom
accepteren we geen prijzen die er niet
voor zorgen dat we onze boeren een toereikende melkvergoeding
kunnen betalen.

“We blijven
een onderneming van
de boeren.”

... de positionering van de DMK
‘We blijven een onderneming van de boeren.’ En we komen op voor onze boeren

… de uitdagingen van de
markt
De landbouw
staat sterk
onder druk.
En niet van één
kant, maar van meerdere kanten. Consumenten en de detailhandel in levensmiddelen stellen steeds hogere eisen:
GGO-vrij, biologisch, vetarm, eiwitrijk,
ecologisch verpakt en toch veilig en
gemakkelijk. Daarnaast hebben vooral
jonge consumenten extra wensen: veganistische producten, milieubescherming
en hulpbronnenbesparende productie.
We willen en kunnen de wensen van consumenten niet negeren.
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Interview met CEO
Ingo Müller: een
taskforce houdt zich
bezig met de uitdagingen waar het coronavirus ons voor stelt.
Het is nog niet duidelijk welke effecten het
virus zal hebben. Maar
de DMK bereidt zich zo
goed mogelijk voor

Vanwege de coronapandemie
zijn onze 10 regionale ledenconferenties dit jaar geannuleerd

Integendeel: voor ons zijn er ook enorme
kansen! En daarom doen we het graag
allemaal, als bedrijf en als boeren. Maar
voor onze inspanningen willen we ook
naar behoren beloond worden. Daar dragen wij bij DMK aan bij: als leverancier
van voedsel voor de consument en als
leverancier van de voedingsdetailhandel,
maar vooral als coöperatie van boeren
die er als voedselleverancier van willen
leven.

laten ons niet door de politiek dwingen,
we bepalen hoe we onze leveringsrelaties
structureren en laten we dit niet dicteren
vanuit de politiek en we willen met een
krachtige stem actief de dialoog aangaan
met consumenten, politiek en de media en
het debat op een
solide voet zetten met transparante informatie.

… wettelijke vereisten
Ook in tijden van grote onzekerheid, is er
een ding zeker: de regelgevende jungles
van Brussel en Berlijn blijft groeien. De
mestverordening waarvoor veel boeren
de straat zijn opgegaan, was uiteindelijk
slechts de druppel die de emmer liet overlopen. Tenminste krijgt het onderwerp
nu de aandacht die het verdient. Met
onze sectorstrategie bundelen we onze
krachten binnen de melkveehouderij. We
streven consequent onze doelen na: we
bepalen zelf onze normen als industrie en

… Verbeteringen voor
boeren in het
nieuwe jaar
We ontwikkelen
voortdurend
het succesvolle Milkmaster-programma.
Begin dit jaar hebben we het weer duidelijker gemaakt. In de afrekeningen voor
de melk zorgen we voor meer transparantie en hebben we de toeslagen voor
ggo-vrije melkproductie, melkmeesters,
logistiek en koelkosten geactualiseerd.
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We hebben ook onze digitale interface
my Milk gelanceerd. In slechts enkele
stappen kunnen formulieren, nieuws en
individuele informatie over de betreffende boer worden opgeroepen. We werken ook aan een vast prijsmodel dat
bepaalde hoeveelheden melkhoeveelheden via
DMK op de beurs
veilig stelt. Dit
stelt ons in staat
om op verzoek
aanzienlijk meer
zekerheid voor
plannen te creëren.

“Weg van alleen
maar een
aanbieder van
standaard
producten zijn”

... de belangrijkste mijlpalen bij DMK
Ons doel blijft duidelijk: we willen wegbewegen van aanbieder van standaardproducten naar producten met een hogere
marge. Daarom brengen we constant
nieuwe producten op de markt. Voorbeelden zijn twee nieuwe varianten: “Kalder

Kaffee ongelooflijk sterk” en “met haver”.
We zullen onze proteïnerijke producten
van het merk MILRAM onder een gemeenschappelijke parapluconcept plaatsen en
dus focussen op het onderwerp gezondheid. Andere ijsvarianten gaan we uitbrengen onder de merken MILRAM en
Baileys. We blijven ook actief in het buitenland: we breiden onze locatie in Rusland uit en hebben onze deelname aan
de bloeiende wei-zuivelactiviteiten bij DV
Nutrition verhoogd tot 100 procent. Het is
verheugend dat we de fabriek in Strückhausen hebben laten certificeren voor
China.

… de bouwplaatsen 2019
In 2019 en voorgaande jaren hebben de
fabriek in Strückhausen en de poedertoren in Beesten ons veel geld gekost. Maar
in het lopende jaar gaan we met beide
locaties geld verdien en we hebben nog
een capaciteitsbuffer hebben, zodat we
niet opnieuw hoeven te investeren wanneer Strückhausen volledig wordt benut.

Daarnaast hebben we nu de ijsafdeling
geconsolideerd. Maar in 2019 moesten
we vooral het verlies van een enorme
hoeveelheid melk verwerken. Maar in
2019 moesten we vooral het verlies van
een enorme hoeveelheid melk verwerken. Dankzij daadkrachtig optreden
is dat gelukt en ik kan met een gerust
geweten zeggen dat we DMK toekomstbestendig hebben gemaakt.

magere melkpoeder zal naar verwachting
afnemen. In de hele EU zal de melkproductie naar verwachting met één procent
toenemen. De wereldwijde melkproductie
zal blijven groeien, zij het zwakker dan in
voorgaande jaren. Ander kwesties blijven
onzekere factoren zoals de onderhandelingen tussen de EU en Groot-Brittannië na
Brexit of het toenemende protectionisme
op mondiaal niveau.

… de randvoorwaarden 2019 en 2020
Standaardproducten maken nog steeds
de hoofdmoot uit van wat we verdienen.
Ze zijn aan sterkere prijsschommelingen blootgesteld dan merkproducten. Het
prijsherstel waarop we door de droogte
hadden gerekend, bleef uit. We verwachten dit jaar een stabiele melkproductie in
Duitsland. Dit komt door lagere aantallen
melkvee en strengere eisen vanwege de
mestregelgeving. Daar komen de krappe
voedselvoorraden nog eens bovenop.
Vooral bij kaas is een productieverhoging
waarschijnlijk. De productie van boter en

...de effecten van het coronavirus
Dit onderwerp ontwikkelt zich buitengewoon dynamisch en het is moeilijk om
betrouwbare voorspellingen te doen. Bij
de DMK hebben we een Corona Virus
Task Force opgericht, die dagelijks overlegt en in contact staat met autoriteiten en brancheverenigingen. We willen
zo goed mogelijk op alle eventualiteiten voorbereid zijn. De taskforce staat
ook in nauw contact met leveranciers
en dienstverleners om de ervoor te zorgen dat de leveringsketen gewaarborgd
blijft.
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ls Hans-Georg Häusel het heeft over de typische consument, klinkt dat niet erg lovend.
De consument is verwend en kieskeurig. En
sowieso traag en traag in het denken. Als iemand het weet, is het Häusel wel. Als psycholoog doet hij
al decennia onderzoek naar de ontwikkeling van consumentengedrag in de Duitse detailhandel. Het is nog nooit
zo ingewikkeld geweest.

Het jaar 2020 wordt gekenmerkt door tegengestelde
trends.
En bij de kassa worden die bijzonder duidelijk. Aan de
ene kant beweren kopers grote waarde te hechten aan
duurzame en ecologisch vervaardigde producten. Maar
men wil er vaak niet meer voor betalen. Hoewel, nog zo
een tegenstelling, men vindt dat men er genoeg geld voor
heeft. Bij 42 procent (bron: Gesellschaft für Konsumforschung) van de Duitse huishoudens overheerst het gevoel
dat men zich bijna alles kan veroorloven. In de meeste
Europese landen zijn de cijfers vergelijkbaar. Een recordhoogte, ondanks alle economische zorgen. Desalniettemin blijft de consument een vat vol tegenstrijdigheid,
althans op het eerste gezicht.

De consument
Wat klanten
echt willen

Dr. Hans-Georg Häusel is
psycholoog en is een van ’s werelds toonaangevende experts
op het gebied van marketing,
verkoop en hersenonderzoek. Hij is de auteur van veel
bestsellers over de economie.
Zijn boek “Brain View – Warum
Kunden kaufen” werd in 2010
door een internationale jury
verkozen tot het beste Duitse
marketingboek en tot een
van de 100 beste boeken over
economie, ooit.

“Geld
uitgeven is
voor ons brein
een pijnlijk
proces”

MILCHWELT

“We moeten altijd in gedachten houden dat mensen
gewoontedieren zijn”, zegt de wetenschapper Häusel:
“Aankoopbeslissingen, vooral met het oog op alledaagse
producten zoals melkproducten, zijn vaak helemaal geen
echte beslissingen. In plaats daarvan hebben we het over
zogenaamd gewoon kopen.”Met andere woorden: veel kopers gaan met hoge eisen naar de supermarkt en zeggen
dat zijn aan een speciaal bewustzijn van dierenwelzijn of
duurzaamheid doen. Maar als ze naar buiten komen, hebben ze gewoonlijk dezelfde producten gekocht als altijd.
“Hoe ouder de persoon wordt, hoe meer gewoonten hij
opbouwt”, legt de 68-jarige uit: “Zoals onze hersenen werken, is het onderbewustzijn sterker dan ons bewustzijn.”
Volgens Häusel winkelt ongeveer 60 procent van de
bevolking volgens dit principe: ze willen de producten
waarvan ze weten dat zij deze lekker vinden. Idealiter
staan ze op dezelfde plek in het schap, ze zien er precies
hetzelfde uit als toen je ze voor het laatst kocht en ze
kosten ook evenveel: “Geld uitgeven is voor ons brein een
pijnlijk proces’, legt Häusel uit: “Daarom liggen prijsverhogingen zo moeilijk.” En voor de rest: door en door een
gewoontedier. De uitdaging voor de voedingsindustrie
ontstaat door de overige 40 procent van de kopers.
Deze groep mensen noemt Häusel “belevingsgeoriënteerd”. Deze mensen zijn jonger dan de gewone kopers en
verwachten altijd nieuwe producten, nieuwe ontwerpen,

TOP
UNTERNEHMEN
ONDERWERP
nieuwe experimenten van de fabrikanten. De explosie van
het aanbod in de afgelopen 20 jaar heeft er niet alleen toe
geleid dat klanten gewend zijn aan een brede selectie. Velen gaan er als vanzelfsprekend van uit dat vernieuwingen
van in assortiment blijvend zullen zijn. Dit maakt het voor
aanbieders steeds complexer om voor de verschillende
producten specifieke doelgroepen vast te
stellen. “Een koper ergens aan laten wennen”, zegt Häusel: ’is een proces. Je kunt
pas van een echte band spreken als een
koper vijf tot tien keer een product heeft
gekocht. Deze ontwikkeling kent maar
één natuurlijke grens: de afmetingen van
het schap in de supermarkt.
Voor elk artikel dat nieuw aan het
assortiment wordt toegevoegd, moet er vroeg of laat een
ander wijken. En als het een product is waaraan de consument gewend is, is dat voor de consument echt pijnlijk.
Een soortgelijke tegenstelling is ook te vinden in de
concrete selectie van de gekochte levensmiddelen. Aan

de ene kant zijn vegetarische en veganistische producten
al jaren populair; alleen al in 2019 steeg de verkoop van
overeenkomstige artikelen met 17 procent. Aan de andere
kant is er geen sprake van de grote Veggie Trend. Hoe
kan dat?
Slechts zeven procent van de huishoudens eet vegetarisch, veganistisch slechts twee procent.
De meeste kopers houden zich niet bezig
met een of – of het gaat om het consumeren van dierlijke producten. Ze willen
geen volledig vegetarisch of veganistisch
dieet volgen, voor hen ligt de focus op iets
anders. “Veggie is een vrouwelijke, hedonistische en grootstedelijke consumptievariant die je geweten tot op zekere hoogte
kalmeert”, zegt Häusel: “Zo’n pionier vraagt om bepaalde
productsegmenten. Dat zal er altijd zijn. Maar het zal ons
hele consumentengedrag niet omverwerpen. Het is een
evolutie, geen revolutie.”Omgaan met consumenten wordt
er echter niet eenvoudiger op.

“Hoe ouder iemand wordt,
hoe meer
gewoonten hij
opbouwt”

17 %

In 2019 steeg de verkoop van vegetarische
en veganistische producten in de
levensmiddelenhandel met 17 procent.
vooral dankzij jongere kopers. Over het
algemeen ligt het marktaandeel onder
de 10%.

5 – 10 x
Zo vaak moet
een consument
een bepaald
artikel kopen,
zodat men kan
spreken van een
zogenaamde
habitualisering
(gewoonte).

Volgens een representatief onderzoek vindt 42
procent van de Duitse
huishoudens dat ze zich
qua aankopen alles kunnen veroorloven.

42 %

Volgens de Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) eet slechts zeven
procent van de huishoudens vegetarisch. Het aandeel veganistische
huishoudens is zelfs nog
lager. Volgens de enquête
vertrouwt slechts twee
procent volledig op voeding
zonder dierlijke producten.

7%

60 procent van de kopers koopt
liever producten waaraan men
gewend is. Producten die men al
uit het verleden kent.

60 %

De verspreiding van het coronavirus verandert het gewone koopgedrag van de
consumenten volledig. Binnen heel Europa bestaat er angst voor knelpunten in de
levering. Verkoop van ontsmettingsmiddelen steeg in Nederland vanaf half februari met 238 Procent vergeleken met dezelfde periode in 2019. In het bijzonder
zwaar getroffen noorden van Italië explodeerde de verkoop van ingeblikt vlees met het
uitbreken van het virus: Plus 496 Prozent. Het meest begeerde product in Duitsland
is toiletpapier. Toen de maatregelen om de verspreiding van het virus te beteugelen
begonnen, verviervoudigde de verkoop ervan.
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dige manier behandelen, zodat ze de
opbrengst produceren die we nodig
hebben om van te leven. Als ik schoolklassen of geïnteresseerde mensen
een rondleiding door mijn boerderij
geef, zijn ze meestal verbaasd: “Man,
de koeien zien er goed uit, ze zijn zo
kalm en ontspannen. Ik als boer krijgt
ineens weer een gezicht en wordt geassocieerd met iets positiefs.

Op zijn bedrijf in Sillerup,
in het noorden van Sleeswijk-Holstein, houdt DMK-leverancier Thomas Andresen (39)
naast zijn 400 koeien ook waterbuffels. Hij neemt regelmatig
de tijd om video’s en foto’s over
biodiversiteit, landbouwbeleid,
het plattelandsleven of te posten
over de zorgen van boeren.

Waar de schoen echt knelt

De boer

zien, anderen minder goed. Maar ik
weet dat dit voor iedereen geldt.

dat hoort men graag. Maar in de
supermarkt profiteren ze van speciale
aanbiedingen en goedkope producten. Daaraan kun je zien dat er voor
de meeste mensen een product geen
gezicht heeft. Maar het heeft geen zin
om altijd naar de ander te wijzen. Wij
boeren weten dat niet alles goed gaat
en dat niet elke kritiek op ons uit de
lucht is gegrepen.

Wie we zijn
Veel mensen weten niet eens wie
wij boeren zijn. Dit geldt ook voor
consumenten die in enquêtes altijd
zeggen dat ze de voorkeur geven aan
regionale en biologische producten.
Melk uit de conventionele landbouw
staat onderaan de lijst. Want die komt
van boeren die water vergiftigen en
de bodem verontreinigen, althans

Het echte boerenleven
Op zijn bedrijf in Sillerup, in het
noorden van Sleeswijk-Holstein, houdt
DMK-leverancier Thomas Andresen
(39) naast zijn 400 koeien ook waterbuffels. Hij neemt regelmatig de tijd
om video’s en foto’s over biodiversiteit,
landbouwbeleid, het plattelandsleven
of te posten over de zorgen van boeren. Ik moet de dieren op een verstan-

Via het verbond „Land schafft Verbindung“ („Grond schept een band“), werd Thomas
Andresen de stem van de boeren. Hier legt hij uit waarom de landbouwdemonstraties
niet een forum voor relschoppers zijn, maar juist een middel tot dialoog

D

De situatie is voor allemaal
van ons niet bepaald gemakkelijk. Maar altijd alleen
maar mokken heeft geen
zin. We hebben oplossingen nodig – en
we zijn allemaal verantwoordelijk voor
het vinden ervan: boeren, politici,
consumenten, zuivelbedrijven. Ik
denk dat dat ook kan lukken omdat
we allemaal hetzelfde willen: gezonde
producten van gezonde dieren.
De meesten van ons houden van
onze boerderij. Vaak is hij al in de der-
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de of vierde generatie in bezit. We zijn
hier opgegroeid, we kennen elke koe,
elke hobbel, elk gat in de stal. Onze
manier van werken is niet anoniem,
niet volledig geautomatiseerd, niet
vijandig tegenover dieren. We leven
met de natuur en dat geldt ook voor
dieren. Zelfs als we ze slachten om de
bevolking te voeden, hebben we er
een relatie mee. Elke koe die sterft,
elk kalf dat geboren wordt, doet ons
emotioneel iets. Sommigen van ons
meer kunnen dat makkelijker laten

De angst van boeren
Consumenten zijn mysterieuze
wezens voor boeren. Veel collega’s zijn
bang voor hen omdat ze niet weten
hoe ze met de massale kritiek moeten
omgaan. Wij boeren leven, net als
consumenten, ook in onze luchtbel
en gebruiken de (sociale) media om
een beeld te krijgen van de situatie.
Hierdoor ontstaat een eenzijdig beeld:
Bijvoorbeeld dat de consumenten
allemaal tegen ons zijn, dat minstens
de helft van hen alleen maar vegetarisch of veganistisch leeft en dat de
veeteelt volledig wordt afgewezen. Als
we kijken naar de werkelijke cijfers,
ziet het er anders uit. Daar is 2 procent
van de consumenten veganistisch en
7 procent vegetarisch, maar de rest, de
stille meerderheid, zien we niet. Door
de luchtbel waarin we zitten, infiltreren we steeds meer uit angst en zo
ontstaan er steeds meer misverstanden aan beide kanten.
Meer onafhankelijkheid
Ik ben de vierde generatie die op
deze boerderij boert. Mijn overgrootvader kocht het bedrijf in 1911 en met
een beetje geluk zal mijn zoon, die
nu zeven jaar oud is, het uiteindelijk
overnemen. Het is in mijn eigen belang
dat ik hem geen onrendabele boerderij achterlaat, ik denk dat ik voor
alle boeren kan spreken: niemand
verlaat graag als laatste de boerderij.
Dit zal voor Duitse boeren niet anders
zijn dan voor de Nederlandse. Hoe
kunnen we ervoor zorgen dat iedereen
binnen de landbouwsector het eens
wordt over betere voorwaarden om
duurzaamheid, dierenwelzijn, betere
bemestingsmethoden en redelijke
melkprijzen?
Het onderwerp mestregelgeving
heeft voor nogal wat spanning
gezorgd. Maar dat kan best anders!
In Duitsland zijn veel rode gebieden
aangewezen door meetpunten, waarin

duidelijk te veel veeteelt is geconcentreerd, te veel vloeibare mest is
geloosd en te veel maïs is aangeplant
voor biogas. Daarom zijn de bodemwaarden slecht. Feit. Wij boeren
moeten dat veranderen. Hoe kunnen
we dat veranderen, daar moeten we
over praten. Het helpt niet om op daarover tegen de politiek in te gaan. We
moeten de situatie echt bekijken. Hoe
werkt het? Mijn suggestie: we moeten
overschotten van nutriënten opvangen en verplaatsen, mest wegvoeren
of veeteelt verplaatsen naar gebieden
waar weinig veeteelt is. We hebben
een meer natuurlijke band nodig van
dier tot oppervlak. De nutriëntengrens
is 170 kilo stikstof per hectare en we
zouden geen nitraatprobleem hebben
als we hier op een andere manier naar
zouden kijken en voor meer evenwicht
zouden zorgen.

Duurzaam ondernemen
Het is in ons eigen belang om de
bodem vruchtbaar te houden en de
biodiversiteit mogelijk te maken.
Doen we het anders, dan breken we
ons eigen levensonderhoud af. Vorig
jaar hebben we voor het eerst geen
glyfosaat gebruikt en in plaats daarvan
bacteriën gebruikt om het werk van
het gewasbeschermingsmiddel over te
nemen.

Relatie met elk dier – In tegenstelling tot
zijn koeien hebben zijn 350 kippen geen
namen. Maar ze hebben wel een warme,
droge container waarmee ze via een elektrische vloerhelling naar buiten kunnen.
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Het werkte heel erg goed. Dergelijke experimenten zijn erg leuk. Maar
natuurlijk moet elke boer oppassen
dat hij de hele oogst niet verprutst met
dergelijke experimenten. Ze kunnen
slagen of mislukken – en niet iedereen heeft de middelen om ze uit te
proberen.

Zinvolle politiek
Met een landbouwbeleid dat gemakkelijker met regelgeving zou kunnen
omgaan, zouden veel milieuvriendelijke maatregelen met minder risico
kunnen worden uitgevoerd. Om dit
te doen, moeten wij boeren gewoon
boeren zijn. Het probleem kan worden
beschreven aan de hand van extreme
weersomstandigheden zoals droogte
of extreme regen: om te kunnen reageren op klimaatverandering moet het
mogelijk zijn dat we dynamischer met
het omploegen van weideland omgaan. Dit betekent dat we snel graan
moeten kunnen inzaaien als er een
risico bestaat dat daarin er schaarste
optreedt. Daarvoor zouden we een of
twee weiden moeten omploegen en
graan zaaien, zodat we aan het einde
op tijd kunnen oogsten. Maar volgens
de regelgeving mogen we dat niet.
Het omploegen van grasland moet
maanden van tevoren worden aangebracht, zo ver van tevoren dat extreme
weersomstandigheden niet kunnen
worden ingeschat. Er zijn minder wetten nodig. En meer vertrouwen in de
eeuwenoude agrarische praktijk.
Stem van de boeren
Vanwege de groeiende verbijstering
van boeren in het licht van de landbouwbehoeften, heb ik
vorig jaar met enkele
collega’s het verbond
“Land schafft Verbindung” (“Grond schept
een band”) opgericht.
We roepen op tot protesten en demo’s, maar het
gaat niet om rellen. We willen spektakel en aandacht. Maar we willen
geen brandende banden, strobalen of
drijfmest voor overheidsgebouwen,
supermarkten of zuivelbedrijven.
Zoiets maakt me intens verlegen.
En het plaatst onze branche in een
slecht daglicht. Onze bond moet een
middel zijn om gezien te worden,
maar vooral om een dialoog aan te

Je kunt dieren houden op een
manier die goed bij ze past. Bij
boer Andresen liggen de koeien in diep gestrooide ligboxen,
altijd met het oog op elk
individueel dier. Zijn boerderij
is gebaseerd op dierenwelzijn
en milieubewustzijn.

Hoe krijgen we een beter begrip tussen boer en
gebruiker? De auteur Andreas Möller ziet het grootste
potentieel voor conflicten in slechte communicatie
Geen vooroordelen meer
Het is niet de landbouw als geheel
die kritiek verdient, maar individuele
aspecten en praktijken In het openbare debat, moeten we dat onderscheid
helder houden. Maar we moeten ook
kijken naar wat er waar is van de
kritiek. Anders lopen we het risico
om van “landbouw”een economische
sector te maken die binnen grote
gedeelten van de samenleving met
weerstand worden beschouwd. En
binnen de landbouw het gevoel versterkt dat men uitgestoten is.

gaan. De boeren zijn woedend omdat
onze branche onder druk staat. Bij de
demo in Berlijn kwam laatst een boer
op me af rennen. Oh jee, dacht ik, ik
heb vast iets verkeerds gezegd. Maar
hij omhelst me, begint te huilen en bedankt me voor onze
inzet. “Jullie zijn mijn
laatste hoop,” zei hij.
De rillingen liepen
over mijn rug. Want
het laat zien dat we
al eerder hadden
moeten beginnen.
Het motiveert me om méér te doen.
Wij boeren hebben meer zichtbaarheid nodig.

“Wederzijds
vertrouwen
kan worden
opgebouwd”
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“Landbouw heeft
gezichten nodig”

Dialoog met
de detailhandel
Onze betrokkenheid gaat zo ver dat
we ook constructieve gesprekken met
de detailhandel voeren. Met het management van EDEKA zaten we al aan

mijn keukentafel. We hebben ze duidelijk wat ons aan hun houding niet beviel. En ze luisterden. We voelden ons
betrokken, ook omdat we toen samen
een bloemenweide-campagne begonnen. Om de consument bewust te
maken van het probleem van de biodiversiteit binnen onze markten waren
zaden gratis aan de kassa verkrijgbaar.
Het is ook goed om boeren aan tafel
te hebben bij prijsonderhandelingen.
We praten ook met de detailhandel
over prijzen en handelspraktijken. Dit
is een gevoelige kwestie voor beide
partijen en dit is alleen mogelijk als
je geleidelijk dichterbij komt, naar je
tegenhanger luistert en samen naar
oplossingen zoekt. Dit vereist vertrouwen en dat kan worden opgebouwd.
Wat mij in positieve zin opvalt is
dat de zuivelfabrieken ook voor ons
onderhandelen, wat een goed teken
is. Onze droom is om op een gegeven
moment zonder noodhulp en krediet

kunnen uitkomen. Daarvoor moeten
we ons gezicht laten zien, dooronderhandelen, de discussie en het gevecht
blijven aangaan. Het ergste zou zijn
als er niet meer gepraat wordt.

Liefde voor het land
Soms als er weer problemen zijn
of de oogst ongelooflijk stressvol
wordt, ga ik naar mijn waterbuffels.
Dan zie ik ze vanuit de verte met hun
gigantische hoorns op de heidevelden grazen. Als de middagzon nog
op de wazige weiden schijnt, doet
het denken aan foto’s van Afrikaanse
graslanden. Ik ga in de wei zitten en
vertel mijn buffels wat me irriteert
of wat goed ging. En ik kalmeer. Veel
boeren doen dat. De stem kalmeert
de dieren waardoor je zelf ook kalmer wordt.
Ik laat me door niemand vertellen
dat wij boeren niets voor onze dieren
voelen.”

Samen aan oplossingen werken
Landbouwbedrijven zijn in veel
regio’s méér dan alleen maar belangrijke werkgevers en stageplekken
van wie het lot van talloze gezinnen
afhangt: ze nemen ook taken op zich,
van de winterdienst tot de vrijwillige
brandweer. Maar bovenal, als zeer
bekwame specialisten, produceren ze
ons voedsel in een historisch gezien
ongekende kwaliteit en kwantiteit.
Dit is slechts een van de vele positieve
verhalen die verteld moeten worden.
Zonder overigens vragen over milieuen dierethiek te verbloemen. Deze
vragen hebben niet alleen betrekking
op boeren en een anonieme “agrarische sector”.
Wij als samenleving moeten ze
samen met de boeren aanpakken.
Een bekend gezicht worden
Niet alleen populaire namen als
Steve Jobs of Bill Gates laten het
zien: de communicatietrend is personalisatie, juist omdat veel onderwerpen van de economie complexer
worden. De landbouw zou ook meer
verhalen moeten presenteren over
individuele mensen en hun zakelijke ideeën. En die het lef hebben
om op te treden om zo nodig –
onverbloemd onze boodschap over
te brengen. De landbouw heeft
behoefte aan constante gezichten,

identificatiecijfers, innovators,
mensen die enthousiast zijn en de
dingen verbeteren! Niets schept een
sterkere band dan mensen en hun
biografieën – ook al is niet iedereen
geboren als oprichter van Apple.
Debatten serieus nemen
In een samenleving vol media-netwerken wordt het zonder sociale
acceptatie steeds moeilijker om
economisch succesvol te opereren.
Juist daarom moeten samenwerkingsverbanden tegenwoordig niet
meer alleen belangen bundelen en
zo robuust mogelijk naar buiten toe
optreden en zich richten op “Goed
gebruld leeuw, precies wat ik ook
altijd zeg”. Ze moeten juist een geloofwaardig verbindingspunt met de
samenleving vormen. En ook door
critici worden gerespecteerd. En
luisteren naar wat er daar gebeurt.
Deze kennis moet dan als een vroege
analyse aan de eigen leden worden
teruggemeld, zodat de boeren worden
voorbereid op wat er echt gaat spelen.

Andreas Möller
“Tussen Bolderburen en de dierenfabriek. Waarom we een
andere kijk op landbouw nodig hebben”

Uitgeverij Gütersloher.
Via zijn Twitter-account
@andmoeller kunt u de
auteur direct schrijven.
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De handel

D

e voedingsdetailhandel is voor
ons het contactpunt met de consument. In de supermarkt wordt
bepaald wat er op tafel komt. Er
waren tijden dat winkelen in de supermarkt
wel wat weg had van de film Groundhog Day.
De hoofdpersoon Phil Connors bleef dezelfde dag keer op keer meemaken totdat hij er
zowat gek van werd. Dit komt dan overeen
met het zelfde basisaanbod dat de consument vroeger in de supermarkt aantrof. Men
was net Phil Connors. Alles eeuwig hetzelfde, niks nieuws. Of het nu in Duitsland, Nederland of ergens anders in de wereld is: de
klant van nu wil meer. Hij wil internationale
trendproducten in de supermarkt, tegelijkertijd verlangt hij naar huis en kiest voor regionale producten. Hij wil diversiteit en variatie
maar ook dierenwelzijn, GGO-vrij voedsel
en transparantie in de leveringsketen. En
alles tegen een goede prijs, uiteraard. De
wereld heeft zich doorontwikkeld, en de
levensmiddelenhandel dus ook Supermarkten zijn vaak ervaringsplaatsen geworden
met bak-, proeverij- en trendstations en een
assortiment dat een levensstijl ondersteunt
die nauwelijks diverser
kan zijn.
Hoe kan een zuivelbedrijf als DMK in deze
tijden waarin de focus
niet meer ligt op basisbehoeften bij het winkelen,
maar op ervaringen en diensten die het
verschil maken, nog scoren?
Het zogenaamde categoriemanagement
houdt zich met deze vraag bezig. Inhoudelijk
gaat het erom welke producten (assortimentsmix) verkrijgbaar zijn en hoe deze producten optimaal in het schap staan opgesteld
om de consument zo goed mogelijk te
oriënteren bij het winkelen. Het oog van de

De consument
beslist over het schap

De klant houdt van diversiteit. Binnen de
concurrentiegedreven detailhandel is dit een uitdaging
voor zuivelbedrijven, maar ook een gelegenheid om met
innovatieve producten te laten zien wat je waard bent

consument heeft behoefte aan overzicht en
dat kan alleen met een goed gestructureerde koeling. Samen met partners uit handel,
industrie en grootverbruikers analyseren
experts van DMK een logische indeling van
de categorieën en subcategorieën, merken,
handelsmerken en de bijbehorende producten. Category management verzamelt en
evalueert continu gegevens over trends en
marktontwikkelingen voor de logische en
uitvoerbare afleidingen.

erachter verkocht worden. De “MILRAM-vorming” bij DMK
is zo’n voorbeeld. Alle nieuwe producten en herlanceringen zoals MILRAM Kalder Kaffee “ongelooflijk sterk” en
“met haver”, FriesenDrink, Moin! Cacao of de marketing
van MILRAM-kaas met de claim MILRAM – uit het land
van de versheid is erop gericht de klant ’emotioneel in te
pakken’. De afbeelding van de kust op de verpakking en de
Noord-Duitse streektaal creëren identiteit, wekken gevoelens van thuis op en maken identificatie mogelijk.

Categorieën holistisch bekijken
Het perfecte schap is in deze context uitgegroeid tot een troef in de verkoop. De complete koeling wordt daarbij in ogenschouw
genomen zodat men een compleet advies
kan geven. Naast ons assortiment van de
witte en gele lijnen geldt dit ook voor de zogenaamde rode lijn van worstjes, convenience food en de delicatessenafdeling. Als men
in de koeling volgens een bepaalde logica te
werk gaat en duidelijkheid schept, garandeert dit de detailhandel binnen die afdeling
een omzetstijging. In het advies worden ook
pasklare actuele trends en de wensen van
de consumenten meegenomen.
DMK werkt op dit moment nauw
samen met de relaties in de detailhandel. Zo’n samenwerking
in de hele waardeketen van een
product heeft in deze vorm nooit
bestaan – en het is populair:
uiteindelijk zijn er alleen profiteurs: of het
nu een boer, consument, detailhandelaar of
zuivel is – als deze aanpak consequent wordt
gevolgd, profiteert iedereen van zijn.

Vandaag
wil de
klant meer
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Verhalen vertellen
In verband met de wensen van de consument, moet tegenwoordig behalve de
producten en diensten ook het verhaal

Binnen de
totale markt
van kruidenkwark
inclusief
sour cream
is MILRAM
het sterkste
Merk

Verpakte
kaas
verdrievoudigde
verkoop in
7 jaar
Melkmixdranken
zijn de
groeimotoren
groeien
met bijna
15% in
één jaar
eiwit in
Skyr-kaas:
één van
de beste
eiwitbronnen

45 %

300 %

+15 %

30 %

Het verlangen naar gezondheid
Bij alle ontwikkelingen blijft het onderwerp gezondheid
een belangrijke factor voor klanten. Het is de taak van
DMK-innovatie-initiatieven om vast te stellen hoe voedingsmiddelen kunnen worden veranderd dat passen binnen
“gezond hedonisme”. Dat betekent bewust genieten in
plaats van niet meer gebruiken:
wie vandaag vleesloos eet, kan
morgen een biefstuk bakken.
Kan prima. Als je het maar bewust doet. Hoe kan de consument die aan suiker gewend is,
overtuigd worden van de smaak
van minder zoete producten? In
de eerste stap verlaagt DMK het
suikergehalte of vervangt het geleidelijk door alternatieven. DMK
gebruikt lactosesplitsing om de
natuurlijke zoetheid van melksuiker te benutten. Met al
deze overwegingen wordt rekening gehouden als het gaat
om toekomstige producten.

duidelijk. In de haastige gastronomie maken bijvoorbeeld
panklare producten zoals MILRAM-Porridge het werk
voor de koks gemakkelijker. Of het MILRAM-smulstation
voor kantines, cafetaria’s, wegrestaurants en convenience-shops. Hier kan de klant – zonder veel personeelsinzet –
zijn eigen kwark samenstellen met fruit, sauzen en granen.

Dynamisch in plaats van traag
Aankoopanalyses laten zien dat DMK op de goede weg is
met deze strategie: vergeleken met vergelijkbare concurrerende producten belanden MILRAM-producten vaker in
winkelwagens. Consumenten geven ook meer geld uit aan
MILRAM dan aan concurrerende producten – zowel voor
de gele als voor de witte productlijn. De zuivelindustrie
verandert snel. Net als een flexibele en dynamische startup moet een bedrijf als DMK op veranderingen reageren.
Het gaat erom dat je op een eenvoudige
manier kunt handelen, ontwikkelen
en nieuwe dingen kunt proberen. Deze
nieuwe wendbaarheid maakt ook kortere
innovatiecycli mogelijk.

De wereld
heeft zich doorontwikkeld, en
de levensmiddelenhandel
dus ook

Detailhandel wordt gastronomische omgeving
Het aanbod van goederen en goederen lijkt onbeperkt,
individualisering, mobiliteit, eenpersoonshuishoudens en
een hogere koopkracht bevorderen dat de detailhandel een
gastronomische omgeving wordt. Steeds meer kant-en-klare gerechten worden “to go”binnen handbereik geplaatst.
Tegelijkertijd vraagt de klant met een lager inkomen om
producten in het laaggeprijsde segment, maar ook om grote verpakkingen en producten voor het hele gezin. Soortgelijke brede behoeften worden ook bij DMK Foodservice

En dat wordt opgepikt:
De Lebensmittelzeitung (blad over levensmiddelen) rangschikte MILRAM onlangs onder de topmerken. De consument
van vandaag wil weten waar een merk
voor staat en waar het vandaan komt.
Een merk moet iets brengen wat anderen niet hebben. Dit
kan worden via verpakking of het product zelf worden duidelijk gemaakt. Anders heeft het geen bestaansrecht.

Zuivelproducten behoren tot de best verkopende
assortimenten in de detailhandel: dankzij innovaties
en een goed gevuld assortiment in de koelrekken
hoeft niemand meer steeds weer hetzelfde te ervaren,
zoals Phil Conners in Groundhog Day. Vanuit consumentenperspectief is elke dag vandaag anders dankzij
de melk van onze boeren. Het is de onmisbare basis
voor alles.
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Probleem
klimaatverandering
Veganistisch?
Dacht van niet!
Fruchtgrütze is een door en
door veganistisch product - zou
je denken. Maar als je goed
kijkt, zie je de uitdaging. Om de
grutten rood te kleuren is vaak
de kleurstof karmijn nodig. Het
is afkomstig van de cochenilleschildluizen, en dus een klassiek
dierlijk product. Daarom worden
andere, veelal minder effectieve,
kleurstoffen gebruikt voor veganistische artikelen.

Kruiden alleen
voor koks

Toen in 2017 een sour creme in een
emmer van vijf kilo op de markt zou
komen, was de productontwikkeling
in kannen en kruiken qua recept en
smaak. Zelfs de productfoto's van de
nieuwe kruidencrème waren al genomen. Maar toen kwam de feedback
van de koks: ze wilden zelf kruiden
toevoegen en maakten bezwaar tegen
een product dat al gekruid was. Het
recept kon aangepast worden, maar
voor de productfoto's was een creatieve oplossing nodig. De kruiden op het
laatste moment eruit gephotoshopped.
Uiteindelijk kwam er een zure room op
de markt die goed smaakte - en toch een
beetje anders leek dan
de originele productafbeeldingen.
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De
lange weg
naar het
perfecte
product
Van idee tot finetuning:
elk nieuw product wordt tot in
de kleinste details gecontroleerd
door de ontwikkelaars. Met
verrassende obstakels

D

e productontwikkelaars van de DMK
Group staan aan het begin van de ontwikkeling van nieuwe smaken, goederen en variëteiten. In hun laboratoria
wordt dan ook de richting bepaald. Hier is ruimte
voor creativiteit, diversiteit - en experimenten. Bij
sommige producten duurt het weken en maanden
om het ideale recept te vinden. De productontwikkelaars hebben in de toepassingskeuken gaandeweg variatie op variatie getest op samenstelling,
houdbaarheid, geschiktheid voor massaproductie
en natuurlijk de smaak totdat de winnaar van deze
interne afvalwedstrijd werd aangewezen: het artikel dat uiteindelijk op de markt wordt gebracht.
De manier waarop er zelden lineair is en zit steeds
weer vol nieuwe uitdagingen. En dat hoewel sommige producten al jaren op de markt zijn.

Dankbare koks
Gelatine, dat meestal wordt verkregen
van varkens en runderen, is een veelgebruikt keukenhulpmiddel als stabilisator
voor een breed scala aan producten. Hij is
echter niet meer beschikbaar voor vegetarische gerechten, daarom kwam men
in Zeven op het idee om een duurzame
vegetarische zure room te ontwikkelen
zodat ook vegetariërs kunnen genieten
van bepaalde tarte flambées of pizza's.
Het DMK-team verlaagde het vetgehalte
van conventionele zure room van 24 naar
18 procent en bereikte zo een product dat
zelfs zonder gelatine een grote stabiliteit
heeft. De feedback van de koks was volkomen positief. Naast het feit dat deze zure
room ook geschikt is voor vegetarische
producten, scoort hij ook met bijzonder
goede spreidingseigenschappen.

Carrageen is een belangrijke
stabilisator die al jaren in producten
als room en mixmelkdranken wordt
gebruikt. Desondanks hebben Axel
Mehrtens, productontwikkelaar,
uit Zeven en zijn team ergens verschillen in de aard van dit melkadditief vastgesteld, dat uit rode algen
wordt verkregen. De reden: als gevolg
van klimaatverandering is de temperatuur van de oceanen gestegen. De
algen hebben zich door de jaren heen
aangepast aan de nieuwe omstandigheden. De grondstof is veranderd en
er zijn knelpunten bij deellevering.

Minder is meer
Suikerreductie is in de productontwikkeling is een grote trend. Maar hoe
behoud je de originele smaak? Het voorbeeld van MILRAM's "FriesenDrink"
laat zien hoe creativiteit en knowhow
van productontwikkelaars dergelijke
complexe problemen kunnen oplossen:
minder suiker behoeft niet minder zoet
te betekenen. Het team van Zeven
heeft een proces geïntegreerd waarbij
lactose wordt afgesplitst. Melksuiker is
een zogenaamde dubbele suiker waarvan de afbraak in glucose en galactose
resulteert. In combinatie smaken deze
twee enkelvoudige suikers echter zoeter
dan de dubbele suikerlactose. Op deze
manier kon de toevoeging van tafelsuiker worden verminderd.
Missie geslaagd.
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terk, ongecompliceerd, soms
ijskoud en... zeer gewild:
Kalder Kaffee, een mengsel
van sterke koffie en melk.
Een puur product die sommigen bij
DMK aanvankelijk niet echt vertrouwden, omdat het zo eenvoudig was, zo
zonder suiker of smaakstoffen.

Stars
ontstaan uit melk
DMK richt zich ook op nieuwe producten.
Ze trekken de aandacht en consumenten
houden ervan
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Maar het werd een topper.
Tegenwoordig is MILRAM-ijskoffie
een van de toppers in zijn segment
– en hij heeft nog veel meer in zijn
mars. Enthousiast door het succes,
heeft MILRAM nu een tweede product
gecreëerd met nog meer temperament: vanaf april staat Kalder Kaffee
“ongelooflijk sterk” in de schappen
– met 50 mg cafeïne per 100 ml. Het
staat bijna symbool voor wat de klant
vandaag wil: een snel en tastbaar product. Met innovaties als Kalder Kaffee
baant melk zich een weg naar een
markt die een groot potentieel heeft
voor veel meer dan
ijskoffie. In een periode van verandering
en steeds snellere
aankoopbeslissingen
is het belangrijk om
het er soms op te
wagen. Dit blijkt niet
alleen uit de categorie
ijskoffie, die vergeleken met de rest van
de markt buitenproportioneel groeit,
hoewel het product met een twaalftal
artikelen in het assortiment niet eens
oververtegenwoordigd is. Dit blijkt
ook uit de vele andere producten die
DMK als onderdeel van haar Strategie
2030 heeft ontwikkeld en op de markt
heeft gebracht, zoals nieuwe soorten
lentekwark, Ahoj-Brause-ijs, nieuwe
Bailey’s-ijsvariëteiten, Milram-karnemelkijs in hoorntjes – en daarnaast

vernieuwing in verpakkingsontwerpen en marketingstrategie.

Ontwaken met het vertrouwde
Hoe verandert een zuivelcoöperatie
de kostbare melk van haar boeren in
producten die goed binnen de tijdgeest
passen? Bij alle experimenten, onderzoek en ontdekking ligt de focus op de
analyse van de klant: als het gaat om
ijskoffie, is energie de belangrijkste reden om te kopen, daarom kiest hij voor
varianten met een hoog cafeïnegehalte. Aan de andere kant wil ongeveer
20 procent van de consumenten een
mildere smaak en meer afwisseling.
Voor de nieuwsgierigen komt er vanaf
april een koffievariant op de markt:
Kalder Kaffee “met haver” en een
ietwat nootachtige smaakt – met 27 mg
cafeïne per 100 ml. De doelgroep zijn
welvarende, trendbewuste shoppers
die op zoek zijn naar betrouwbare
to-go-oplossingen en korte lijsten met
ingrediënten. Het beste
bewijs hiervoor werd
vorig jaar geleverd
door een geheel nieuwe
groep kopers: bijna
twee derde van de nieuwe consumenten kocht
Kalder Kaffee, hoewel
ze in 2019 geen andere
ijskoffieproducten
hadden gebruikt. Hun
koopimpuls ontstaat niet alleen omdat
ze de smaak lekker vinden. Ze vertrouwen vooral op het traditionele merk
MILRAM. Acht van de tien consumenten in Duitsland kennen MILRAM.
Sommige mensen nemen het dus
zonder aarzelen – zelfs al is men het
gewoon even wil uitproberen. Eén ding
is duidelijk: consumenten vertrouwen
het merk, willen er meer over weten en
zijn nieuwsgierig naar nieuwe dingen.

Acht van
de tien
consumenten
in Duitsland
kennen
MILRAM
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Onvergetelijk
gewoon
Deze nieuwsgierigheid strekt zich tot alle MILRAM-producten uit – inclusief ijs: Karnemelk-ijs in de verpakking
van 850 ml verhoogde de verkoop in 2019 met 200 procent.
Ondanks de concurrentie van de grote handelsmerken,
wist SKYR-Eis op een stokje 23 % groei te bereiken. Dat het
er vanaf de lente ook karnemelkijs van nu ook verkrijgbaar
met hoorntje verkrijgbaar is in aardbeien en citroen is ook
het resultaat van marktonderzoek: de mix van veel eiwitten,
weinig vet en suiker voorziet in de sterke behoefte die de
klant heeft aan afwisseling en bewuste voeding. Synergiën
met het succesvolle traditionele merk Bahlsen – Bahlsen-ijs
Messino-chocolade, – ohne Gleichen Erdbeere, Ohne Gleichen Vanille bleken een succes: dit was in de eerste weken
na de lancering al duidelijk. Campagnes in sociale netwerken bewijzen ook dat merknamen vertrouwen creëren in
een snel veranderende wereld. Onder de hashtag #simplyunforgettable bereikt Bahlsen 788.000 Instagram-gebruikers die recepten uitwisselen met onder andere wafels en
Bahlsen-ijs, en herinneren aan hun ‘jeugd’ of een ‘oma’, die
altijd Bahlsen-koekjes uitdeelde.

“Mmmm, lekker! Dit is een
melkvrij cappuccinoschuim dat
wordt gebruikt in veganistische
dranken waarbij een mooie,
stabiele schuimlaag gewenst is,
zoals in warme chocolademelk,
Weense melange of cappuccino”
Elisabeth Robers, 59,
secretariaat
DP Supply GmbH te Beesten

MILRAM Citroenen aardbeienbotermelkijs
in een 6 stukshoorntjesverpakking
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“Hoe kun
je hier nee
op zeggen?”
Jenny Hensel, 32,
productieassistent
in Altentreptow
met dochter
Mathilda, 4
(hieronder)

De volgende
generatie
“Kalder Kaffee is sowieso een stimulans – maar Kalder Kaffee “ongelooflijk
sterk” is optimaal voor de ochtendploeg van de productieafdeling. Normaal drink ik ’s ochtends geen koffie,
maar een ’Kalde gaat er altijd in.”
Björn Schmidt, 19,
melktechnoloog,
eerste stagejaar
in Altentreptow

Kalder Kaffee “ongelooflijk sterk”
met 50 mg cafeïne per 100 ml en
Kalder Kaffee “met haver”: beide
zonder toegevoegde suikers en
kunstmatige smaakstoffen

DMK gelooft dat een jonge doelgroep trouw blijft
aan de traditionele merken en onderstreept gedachte
met een bijzonder fusieproduct: sinds maart komt er
Ahoj bruisend ijs. De combinatie van lievevrouwebedstro en frambozenijs met een fruitige topping van
citroensaus en originele Ahoj-bruisende bolletjes is
zoet, zuur, sprankelend, grappig en alles – en... vooral
niet saai. De samenwerking met Katjes. Fassin brengt
een volgende, jonge doelgroep in aanraking met
DMK. Baileys-ijs, een premieproduct in de schappen,
lijkt wel een beroemde opera-diva: het succes in
de detailhandel heeft de ijsontwikkelaars van DMK
bevestiging gegeven en meer durf. In 2020 gaan de
verpakkingsontwerpers kleuraccenten gebruiken
voor extra zichtbaarheid in het ijsvak. Er zijn ook
twee volledig nieuwe: Baileys Mini Selection – mini-ijs
op een stokje – en Baileys Strawberry & Cream in een
bekerglas van 500 ml.

Baileys Strawberry &
Cream-ijs met aardbeiensaus
en witte chocoladeschilfers,
Baileys Mini Selection

“Eigenlijk
houdt
Mathilda niet
zo van een boskruidensmaak,
maar toen ze
een lepel AhojBrause-Eis probeerde, zei ze
“Hmmm!”. Ze
vond de verborgen bruisende
bolletjes spannend en hield
van de zoetzure
smaak.”

Ahoj-Brause-Eis –
lievevrouwbedstroframboos met
citroensaus en Ahoj
bruisende bolletjes
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“Ik hou van
deze kaas! Het
is aangenaam
mild en zacht van
con!sistentie. Ik
kom uit Somalië.
Daarvandaan ken
ik zelfgemaakte,
pittige, bittere
geitenkaas. Deze
is heel anders
van smaak. Helemaal niet slecht”
“Ik gebruik altijd MILRAM-kwark bij het grillen
– en ik doe er dan citroen en
kruiden bij. Maar het smaakt
ook heerlijk op een knapperig
stukje brood”
Brian Tiedt, 16, melktechnoloog,
eerste stagejaar in Altentreptow

Het prachtige
uiterlijk
Het uiterlijk van een product is voor de aankoop doorslaggevender dan ooit. Daarom kiest marktleider MILRAM
ook voor een nieuw ontwerp in het voorjaars- en specerijenkwarkassortiment. De opvallende kleurdifferentiatie van de
soorten zorgt voor een snel overzicht en moedigt tot kopen
aan. Ook de kwark op de verpakking werd mooier gepresenteerd. Argumenten die bepalend zijn voor een koopbeslissing zoals een hoog eiwitgehalte, bijvoorbeeld in het geval
van FrühlingsQuark AKTIV, of een laag vetgehalte, in het
geval van FrühlingsQuark leicht, werden visueel benadrukt
om de consument tot de keuze voor dát product aan te
zetten. Uit het marktonderzoek blijkt dat de varianten in het
schap snel worden herkend: klanten vinden het ontwerp
opvallender en smakelijker – volgens de resultaten neemt
hun koopbereidheid toe tot 87 procent.

MILRAM
FrühlingsQuark –
Alle soorten
vanaf mei in een
nieuw design
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Voorliefde
voor de grote
Onze melk bestaat uit een hele reeks voedingsmiddelen.
Melk is waarschijnlijk onmisbaar in de schappen van supermarkten en discounters. Dat zie je ook bij merken
als Osterland. De populaire klassiekers rode grutten
en dessertsaus met vanillesmaak liggen nu in grote
verpakkingen in de schappen. Waarom? Want naast
de trend naar snel consumeerbare producten is er
ook een groot gezinsgedeelte: Grote verpakkingen
genereren al tweederde van de omzet op de gruttenmarkt. De rode grutten van Osterland zijn de best
verkochte grutten in de Duitse detailhandel en de nummer
twee op de nationale dessertmarkt – hoewel de klassieker
alleen regionaal verkrijgbaar is in Oost-Duitsland. Gemiddeld belanden er per aankoop drie
dessertpakketten in het winkelwagentje. Reden genoeg om meer aan
te bieden als er meer gewenst is.

Ahmed Abdi Isse, 23,
melktechnoloog,
eerste stagejaar
bij producten

De melk van
onze boeren
Het is een onuitputtelijke, kostbare grondstof die
ontwikkelaars, ontwerpers en strategen van DMK
inspireert om altijd met nieuwe ideeën en creaties te
komen. Zonder melk zou de variëteit in de gekoelde
schappen van het land slechts een schrale imitatie zijn
van wat deze nu is. DMK erkent de uitdagingen van
een tijd die meer dan ooit gericht is op klanten en hun
behoeften. De wens naar gezonde, duurzame, snelle
en gevarieerde producten. Dit is de enige manier
waarop de coöperatie de wereldwijde concurrentie
kan bijhouden. Ons waarmaken – met de nieuwe koers
is het de beste manier om er te komen

“Ik hou van rode grutten
als ze smaken zoals bij mijn
oma. Die van Osterland komt
daar heel dichtbij! De fruitige
bessentoon past goed bij de
volle romige smaak van de
vanillesaus. Oma Hannelore
zou dat waarschijnlijk ook
vinden.”
Mathilda Rautenberg, 19,
assistent zuivellaboratorium,
derde stagejaar bij producten

MILRAM Skyr-kaas is de
kampioen onder eiwitrijke
Skyr-producten met
30 procent eiwitgehalte
per 100 gram

MILRAM Granular Cream
Cheese, Skyr en Quark
ondersteunen met hun
hoge eiwitgehalte een
gezond dieet

Osterland rode grutten
met ode frambozensmaak
in een bulkverpakking
van 1 kg en vanille met
dessertsaus in een
verpakking van 500 ml
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Om jongeren aan te trekken, heeft DMK haar
recruiting veranderd – wat zijn de belangrijkste
innovaties?
We zijn nu veel duidelijker aanwezig op beurzen en op
scholen. We willen jongeren vanaf het begin bereiken, laten
zien welke functieprofielen er mogelijk zijn in een zuivelcoöperatie als DMK en welke ontwikkelingsmogelijkheden ze
hebben.
Hoe doet u dat?
Het is belangrijk dat zij ons op internet kunnen vinden via
Azubi.de, Unicum, Ausbildung.de, maar dat is niet genoeg.
Ons bedrijf moet zich laten zien, benaderbaar en tastbaar zijn. Zo bieden we fabrieksbezoeken aan scholieren of
studenten en laten we zien wat een melktechnoloog doet.
Weinig mensen weten dat deze medewerkers gigantische
machines bedienen die melk verwerken tot consumptiemelk, boter, yoghurt, kwark, kaas en meer.
Hoe reageren de bezoekers?
Ze zijn vaak verbaasd en enthousiast over wat een hightech
zuivelbedrijf kan doen in tijden van digitalisering. Maar ze
ervaren het melkproduct ook van dichtbij: bij een dessertkraam kunnen ze uitproberen hoe men kwark combineert
met verschillende ingrediënten om een
nieuw product te ontwikkelen. Maar het
belangrijkste is: ze leren dat melk niet
‘anoniem’ is. Tijdens de rondleiding kunnen ze spreken met de directeur en stagiaires. Het feit dat ze met vragen kunnen, geeft hen zekerheid
en laat zien dat DMK als bedrijf bij hen past. Met een advertentie op het net krijg je dat niet voor elkaar.
Hoe presenteert u zich op beurzen?
Op, bijvoorbeeld, de Ideenexpo in Hannover hebben
we het vak van melklaborant emotioneel navoelbaar gemaakt. We experimenteren en testen melk-

Stagiaires
zijn er niet om
koffie te zetten.

Jong talent wil meedoen, ideeën
aandragen, het gevoel hebben erbij te
horen. De werving die via Yvonne Höft
loopt, ondersteunt die wens.
producten ter plaatse. Met behulp van chemische, fysische en
microbiologische processen kunnen bezoekers ook uitproberen wat er van melk gemaakt kan worden.
Zijn de aanvragers veranderd?
Ja, ze zijn zelfverzekerder, kritischer en veeleisender
geworden. Soms lijkt het alsof ook wij een beetje aan het
solliciteren zijn. Ze willen weten hoe we met medewerkers
omgaan, hoe ze zich kunnen ontwikkelen, hoe duurzaam
we werken, hoe open we staan voor ideeën ...
Ze willen dus actief betrokken zijn.
Hoe gaat u daar mee om?
Wij vinden dat prima! Stagiaires zijn er niet om koffie te zetten Wat zij willen, stemt overeen met het principe van DMK
dat iedereen hier zijn inbreng kan geven. Samen met andere
bedrijven hebben we in Bremen een thinktank. Ze denken na
over hoe ze jongeren naar opleiding kunnen lokken. Tijdens
onze startdagen in de eerste maand van de opleiding maken
alle stagiaires tijdens een driedaags kamp kennis met
elkaar. We vertellend dan iets over de geschiedenis van het
bedrijf, DMK-strategieën en visie. In workshops ontwikkelt
het jong talent dan bijvoorbeeld ideeën over hoe de wereld
van het werken kan worden verbeterd.

Zuivel laboratoriumtechnicus m / v / d
Opleidingsduur: 3 jaar
Vereisten:
• Zeer goede basisschool- of
middelbare schooldiploma
• Goede cijfers in bètavakken
• Teamspeler zijn
Beschrijving
Zuivellaboratoriumtechnici voeren tijdens de productiestations chemische, fysische en microbiologische
tests uit op de melkproducten. Ze nemen monsters,
analyseren en documenteren ze. Zuivellaboratoriumtechnici controleren ook de kwaliteit van alle stoffen
die nodig zijn voor productie.

Melktechnoloog m / v / d
Opleidingsduur: 3 jaar
Vereisten:
• Zeer goede basisschool- of
middelbare schooldiploma
• Goede cijfers in bètavakken
• Teamspeler zijn
Beschrijving
Melktechnologen verwerken melk voor verdere productie. Tijdens de productie passen ze productspecifieke
recepten en standaarden toe, bedienen ze de procesregeltechniek en bewaken ze de processen. Ze bereiden
productiesystemen, machines en apparaten voor, stellen
ze in bedrijf, reinigen ze en verbouwen ze. Ook bij storingen treden zij op. Ze controleren ook het verpakkingsmateriaal en bedienen vul- en verpakkingssystemen.

In de cockpit
van de melkfabriek
“Ik heb 19 jaar voor het bedrijf gewerkt en meer dan
10 jaar als melktechnoloog en ik vind deze baan nog steeds
spannend. Het is erg leuk om de wei te begeleiden vanaf
de aanlevering tot het eindproduct. Elke dag is anders! De
productie- en afvulprocessen waren voor mij al interessant
tijdens mijn stage: we produceerden en vulden UHT-melk,
verse melk, boter en weiproducten. Later werkte ik in de
abri’s in Altentreptow in de drogerij en toen, toen Wheyco
werd opgericht, controleerde en bewaakte ik de volledige
productiefaciliteiten als teamleider. De complexe productieprocessen bij de productie van wei-derivaten waren en
zijn nog steeds een grote uitdaging voor mij. Je zit in de
“cockpit” van de zuivelfabriek. Vooral wanneer de eisen
elke dag veranderen, is er veel vaardigheid en kennis
vereist om een constant hoge kwaliteit van de producten te
garanderen. Met de huidige geautomatiseerde en gecontroleerde productieprocessen moet je vaak een
beetje een organisatietalent zijn.”

MARCUS GRABBERT, 34
over zijn tijd als
melktechnoloog op de
locatie Altentreptow

Samen in de toekomst – aan het begin
van hun stage treffen alle stagiaires
elkaar elk jaar tijdens het Start Up Event
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INTERVIEW

Dr. Frank
Claassen
is sinds 2019
CFO van de
DMK Group

INTERVIEW

Dr. Claassen, niemand had kunnen
voorzien dat deze crisis, die werd veroorzaakt door de snelle verspreiding
van het coronavirus, zou kunnen plaatsvinden. Hoe hard zal het DMK raken?
Zoals de zaken er nu voorstaan, moeten we
de crisis goed doorstaan. Dit is erg optimistisch, omdat niemand weet wat er morgen
zal gebeuren. Maar we hebben ons voorbereid op twee mogelijke scenario’s. Scenario
1: de situatie kalmeert en de normale toestand wordt langzaam hersteld. Scenario 2:
de crisis zet door of verergert. Harde maatregelen kunnen ook voorkomen. Daar moet
voor iedereen duidelijk zijn. Maar op beide
scenario’s zijn we heel goed voorbereid.
Na uw aantreden heeft u beloofd
in 2020 een groot verschil te maken.
Bent u al begonnen?
Ik zou zeggen dat we ook in 2019 een groot
verschil hebben gemaakt. Vorig jaar waren
we echter nog erg druk met het verduurzamen van DMK. We moesten veel maatregelen doorvoeren die het bedrijf transparanter en daardoor beter controleerbaar
zouden maken. We hebben ook veel geïnvesteerd. Dat zette ons natuurlijk zwaar onder
druk.

We zijn
heel goed
voorbereid
CFO Dr. Frank Claassen wil de DMK Group
onafhankelijker maken van marktschommelingen
en deze veilig door de coronacrisis heen brengen
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Hoe zit het met de uitbetalingsprijzen?
In 2017 betaalden we bovengemiddeld, in
2018 bijna gemiddeld. In 2019 lagen we er
om de bekende redenen onder. We willen dit
gat dit jaar weer dichten en tot het gemiddelde komen.
Dat horen de boeren graag. Nog een
keer terugkijkend: Wat is de balans
voor 2019?
Volgens voorlopige cijfers hebben we een
omzet van € 5,8 miljard in de DMK Group
behaald. Ter vergelijking: in 2018 waren dat
€ 5,6 miljard . Ons aandeel eigen vermogen ligt stabiel op ongeveer 30 procent. Op
concernniveau bedraagt het jaarlijkse overschot 24,5 miljoen euro. Dat is een solide
resultaat in een jaar van reorganisatie.
Hoe komt het dat er zoveel is
geïnvesteerd? Was het geld niet
ergens anders nodig?
De investeringen waren absoluut noodzakelijk. Bijvoorbeeld de nieuwe fabriek in

Strückhausen. We hebben ongeveer 145
miljoen euro geïnvesteerd in een nieuwe
fabriek die babymelkpoeder produceert
voor het merk Humana. Ook de poedertoren in Beesten is begin dit jaar succesvol opgestart.
Welke rol speelde het
verlies van de hoeveelheid melk?
Begin 2019 verloren we ongeveer 1 miljard kilo melk. Dit stelde ons voor een
enorme uitdaging en had impact op
bijna alle onderdelen van het bedrijf.
Maar we zijn erin geslaagd dit verlies
op te vangen met fabriekssluitingen- en
loonmodellen. Beide maatregelen kosten
geld, maar garanderen ons concurrentievermogen.
Zijn er andere probleemgebieden
geweest en hoe gaat u die bestrijden?
We hebben ook vooruitgang geboekt met
de consolidatie van de ijstak. Hierbij lag
de focus op twee locaties, Everswinkel
en Prenzlau. We verkopen de fabriek in
Waldfeucht-Haaren. Tegelijkertijd verhogen we de productiecapaciteit in Everswinkel met 65 miljoen liter ijs tot 100 miljoen liter in de toekomst. We produceren
dezelfde hoeveelheid ijs op slechts twee
locaties. Deze investering zal snel zijn
vruchten afwerpen.

Hopelijk was dat het dan?
Er is nog veel werk aan de winkel. We
moeten blijven werken aan een schone
beheersing van onze processen. Er
moet voor worden gezorgd dat onze
meest winstgevende producten ook in
voldoende hoeveelheden worden geproduceerd. Daarnaast is er de ingrijpende
renovatie. Helaas heeft de markt in 2019
ons niet veel geholpen. Maar onze strategie is erop gericht ons minder afhankelijk te maken van marktschommelingen
op korte termijn. Bijvoorbeeld door het
aanbieden van meer producten met een
hoge marge en minder standaardgoederen.
Als financieel directeur bent
u ervoor verantwoordelijk om zo
min mogelijk geld uit te geven.
Zal dat in 2020 zo blijven?
Ik zou liever zeggen dat het mijn taak is
om alleen geld uit te geven als het echt
zinvol wordt besteed. Kortom, we staan
nog steeds op de rem. Zeker op het gebied
van personeel. Er zijn hier voor zover
mogelijk geen nieuwe aanwervingen, we
willen blijven profiteren van natuurlijke
fluctuaties. De afgelopen maanden is het
ons gelukt om 70 procent van de vacatures te vervullen met interne medewerkers of helemaal niet meer in te vullen.

GANGMAKER: BETER WINKELEN
Het „Pacesetter“-project (pacemaker) draait
sinds januari op volle toeren door de hele
DMK-groep. Het doel is om een dubbelcijferig miljoenenbedrag te besparen bij de
aankoop. Om dit te bereiken maakt DMK
gebruik van de kennis en netwerken van alle
betrokkenen, aangezien alle maatregelen
worden gecoördineerd met de respectieve
kopers in de dochterondernemingen. Voor
64 nauwkeurig omschreven maatregelen tot
nu toe zijn er zogenaamde „fact sheets“ die
gezamenlijk worden ingevuld. De strategie is
om producten die tot nu toe individueel zijn
besteld te bundelen tot grotere volumes om
zo betere voorwaarden te verkrijgen. Dit kan
vooral worden bereikt door het combineren van inkoopvolumes en het opnieuw

aanbesteden ervan. Zo is er bijvoorbeeld
besloten tot een gezamenlijke inkoop voor
de goederen- en babysegmenten. Ondanks
alle kostendruk blijft DMK zich richten op
partnerschap: in ruil voor lagere prijzen
krijgen leveranciers grotere inkoopvolumes
en kunnen ze beter plannen. De coronacrisis zal ook individuele maatregelen bij
Pacesetter vertragen. CFO Dr. Claassen heeft
er echter alle vertrouwen in dat de
doelstellingen over het geheel
genomen zullen worden
gehaald, zij het iets
later dan verwacht
aan het begin
van het jaar.

Maar dat alleen zou
niet genoeg moeten zijn?
Precies. Een ander onderwerp is inkoop.
De snelste manier om kosten te besparen, is tijd winnen voor optimalisatie
op lange termijn. Met ons programma
Pacesetter („gangmaker“) onderzoeken
we de volledige inkoop. We herontwerpen talrijke leveringsrelaties en servicecontracten en bundelen inkoopvolumes.
Op deze manier kunnen we betere voorwaarden krijgen bij prijsonderhandelingen.
Ziet u uzelf als de beste
spaarkampioen van DMK?
Sparen is geen doel op zich en zou ook
niet bijzonder vindingrijk zijn. Mijn
eerste taak is om Vision 2030 te ondersteunen. Dit bereiken we niet door alleen
te sparen, want ons businessmodel is
erg uitdagend. We moeten standaardproducten in grote hoeveelheden tegen
lage kosten produceren en tegelijkertijd
specialiteiten met hoge marges produceren en verkopen. Daarom staat voor mij
het besturend vermogen van het bedrijf
op de voorgrond: het is onze taak om de
interne organisatie van processen, vaardigheden en capaciteiten te verbeteren.
De financiële transformatie die onder de
programmanaam One Finance is begonnen, helpt ons daarbij.
Wat zijn uw persoonlijke
doelen voor 2020?
Ik wil DMK helpen de coronacrisis goed
door te komen. Want zelfs als de echte
gevolgen verdwijnen, zijn de economische
gevolgen nog niet voorbij. We werken
hier allemaal hard aan – en toch zullen
we moeten accepteren dat dit niet zonder
gevolgen voor ons zal zijn. We zullen echter na de crisis weer een volledige start
maken en doorgaan met onze veranderingsprojecten. En persoonlijk: ik ga met
mijn gezin naar Bremen verhuizen en we
gaan ons leven daar opbouwen.
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Duitse markt: het heeft een slijmoplossend effect en helpt kalveren de
wintermaanden zonder verkoudheid
door te komen.
“De vraag naar NORMI ASS Trigosal
was zo groot dat we in het begin
nauwelijks genoeg konden produceren”, zegt NORLAC-directeur Hendrik
Hombergs. “We hebben duidelijk de
tand des tijds geraakt en helpen niet
alleen met dierenwelzijn, maar ook
met medicatiereductie”, voegt marketingspecialist Insa Cordes toe.

Bernd Herkenhoff (l.),
Projectmanager Operations,
André Hausendorf (m)
Team Coordinator Production,
Andrea Lüschen (r)
Specialist Production productieplanning,
allen in de productiefabriek in Holdorf
Product:
onze slagroom heeft een onklopbaar
slagvolume, smaakt fris, is vorst- en
dooibestendig en wordt voor onze
klanten in de juiste verpakkingstypeen
maat gevuld.

“Wij”

als verbindend ingrediënt
Het voorbeeld van de BU industry laat zien hoe veelzijdig de wereld van melk is. Nieuwe
uitdagingen worden altijd door één ding beheerst: teamwork van de DMK-medewerkers

M

elk is niet hetzelfde. Een
voorbeeld is de Business
Unit (BU) Industry, een
van de zes business units
van de DMK Group. Van producten op
basis van wei, poeder voor babyvoeding en toevoegingen voor diervoeding tot kant-en-klare melk en kaas,
alle producten passeren de BU. “De
wereld van mijn vakgebied is business
to business, dus de verwerkende in-

36 MILCHWELT April 2020

dustrie. Overal waar zuivelproducten
door onze klanten worden veredeld tot
nieuwe producten. Hier is het vooral
belangrijk om de producten van de
industriële klant, zijn processen en
zijn toepassingen te kennen. De verbinding in dit bedrijf is de mens, onze
medewerkers, die dus het verbindende
ingrediënt is en het subtiele verschil
maakt”, zegt Alexander Godow, die
sinds 2017 verantwoordelijk is voor de

sector “Industrie”. Dit komt ook terug
in de producten. Toen bijvoorbeeld
NORLAC, een van de vier bedrijfsonderdelen van de BU, de nieuwe NORMI
ASS Trigosal op de markt bracht,
was er een grote vraag. NORMI had
de afgelopen decennia al een goede
reputatie opgebouwd op het gebied
van melkvervangers voor kalveren.
De nieuwe NORMI-kalverenmelk ASS
Trigosal 25 kg was echter uniek op de

Een goed voorbeeld voor teamwork
NORMI kan vertrouwen op het
locatievoordeel: de melkpoeder wordt
geproduceerd in Zeven, direct naast
de melkfabriek. Dit scheelt niet alleen
lange transportroutes. Er is ook directe toegang tot grondstoffen in levensmiddelenkwaliteit.
Maar niet alleen kalveren, lammeren en biggen profiteren van de
variëteit en kwaliteit van de producten van de BU Industry. Er is ook voor
mensen nauwelijks een weg omheen.
Veel van het gewone snoepgoed dat
in gebruik istel-winkels bevatten zuivelproducten zoals slagroom, boter
of gezoete gecondenseerde melk van
DMK-ingrediënten, een andere tak
van de business unit. Naast chocolade
of ijs, helpen producten en expertise
van DMK ook om nieuwe creaties te
ontwikkelen.
In november 2018 had Nestlé Wagner
een nieuw soort zure room nodig
voor zijn “Piccolinis”, die een bepaald
kruidenmengsel moesten bevatten en
speciale functionele eigenschappen
moesten hebben. Onderzoek en ontwikkeling, marketing en verkoop van
DMK Ingredients, evenals productie,
werkten samen om deze veelbelovende taak uit te voeren. Even later
presenteerden ze een verkoopbare
oplossing. Een goed voorbeeld van
teamwork en toewijding, dat overal in
het dagelijks leven van de DMK Group
wordt beoefend.
Duurzaamheid in plaats
van palmolie
Dit is ook terug te zien in
de bedrijfstak DP Supply.
Een van de uitdagingen
bij productontwikkeling is
de trend naar veganistische
voeding, namelijk het volledig

Insa Cordes
Marketing Specialist
NORLAC GmbH, Zeven
Product:
het nieuwe ASS Trigosal
heeft een slijmoplossend
effect en helpt kalveren
de wintermaanden
zonder verkoudheid
door te komen.

“We hebben duidelijk
de tand des tijds geraakt
en niet alleen helpen
met dierenwelzijn, maar
ook met medicatiereductie.”
Insa Cordes, NORMI-marketing

achterlaten van dierlijke producten.
DP Supply spreekt deze klanten ook
aan met haar melk- en allergeenvrije
assortiment. Een voorbeeld hiervan is
de verwerking van shea-olie,
die om duurzaamheidsredenen controversiële palmolie kan
vervangen. Shea
wordt verkregen
uit de noot van de
gelijknamige boom,

die uitsluitend in West-Afrika groeit.
DP Supply is lid van de Global Shea
Alliance, die niet alleen zorgt voor
een eerlijke betaling voor werknemers ter plaatse, maar ook de verdere
verwerking controleert en de hoogste
kwaliteitsnormen garandeert. Van de
olie worden producten gemaakt zoals
vetpoeder, (vol) melkpoedervervanger
en melkschuimvervanger. DP Supply
gebruikt duurzame manieren zonder
palmolie.

De bruine shea-noot groeit aan de gelijknamige boom in de
West-Afrikaanse savanne en is ongeveer 4 cm lang. De pit bevat
50 % van het rijke plantaardige vet.
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Korte afstanden, producten
van hoge kwaliteit
Als vierde bedrijfstak rondt wheyco
de Business Unit Industry af. In twee
fabrieken wordt dagelijks tot acht miljoen liter wei gebruikt om hoogwaardige
ingrediënten te produceren voor levensmiddelen, sportvoeding, babyvoeding
en voor diervoeding. Wheyco is een van
de grootste weiveredelaars ter wereld.
Wheyco profiteert ook van locatievoordelen. “Zowel onze fabriek in Altentreptow
als in Hoogeveen grenzen direct aan de
kaasfabriek waar ze het grootste deel van
hun wei vandaan halen en zijn daarmee
verbonden via pijpleidingen”, legt Martin
Humfeldt, een van de marketingdirecteuren van wheyco uit: “Dat stelt ons in
staat de wei extreem vers te verwerken,
waardoor we bijzonder hoogwaardige
producten kunnen maken.”
Mit Jahresbeginn ging zudem der Begin

MERKWERELD

Nele Nädler
Junior Key Account
Verkoopmanager, Hamburg
Product:
Permeaat wordt gebruikt bij
de productie van muffins
of cupcakes voor een betere
bruining en duurzaamheid.
Permeaat wordt ook vaak
gebruikt in snoepgoed.

Begin dit jaar ging bovendien de Nederlandse weiproteïnefabrikant DV Nutrition
(DVN) volledig op in de DMK
Group en wordt beheerd
binnen de business unit van
wheyco. “De wereldwijde
vraag naar hoogwaardige
weiderivaten blijft toenemen”, legt Alexander Bayer
uit, ook algemeen directeur
van wheyco: “Met de overname van DVN zullen we
ons productvolume verdubbelen en daarmee een van
de grootste leveranciers van
weiderivaten wereldwijd
worden.”

Met liefde adverteren

# hetverbindendeingrediënt
Dit is het motto van de BU Industry. De afzonderlijke
terreinen zijn nog dichter bij elkaar gegroeid.

Jörg Beckmann (l)
Supply Chain Planner
Vers / boter, Bremen
Bernd Rauschenberger (r)
Team Coordinator
Supply Chain
Management kaas,
Bremen
Product:
Met onze talrijke verse
producten, van kwark tot
yoghurt en room, krijgen onze
klanten in de brood- en banketbakkerijbranche precies het
ingrediënt dat ze nodig hebben
voor hun taarten en gebak.
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Thuis, vrienden, smaak: MILRAM-kaas
werd een betrouwbaar merk

Wheyco, Norlac, DMK
In-gredients en DP Supply
maken samen deel uit van
de business unit Industry.
Uw assortiment is divers
en de uitdagingen zijn
heel anders – net als in de
hele DMK Group. Wat ze
gemeen hebben is, naast
melk als basisproduct,
vooral het verbindende
ingrediënt: de passie van
de medewerkers.

DMK vertrouwt op sterke emoties in marketing –
dit maakt identificatie met het product mogelijk
Verbondenheid met thuis en “liefde” staan
centraal in de tv-spots voor MILRAM-kaas.
Hoe is het ontstaan?
Succesvolle merken enthousiasmeren hun
fans, vooral op emotioneel niveau. Onze
consumenten uit heel Duitsland hebben
bevestigd dat de nabijheid van MILRAM tot
Noord-Duitsland en de Noord-Duitse manier van leven relevant is en dat het merk
aantrekkelijk gepositioneerd is. In de nieuwe MILRAM tv-spot laten we een nonchalante, ontspannen situatie onder vrienden
zien die zich duidelijk in Noord-Duitsland
afspeelt. Zo creëren we een hoog identificatiepotentieel bij onze doelgroep.
Waarom is het zo belangrijk om een merk
een identiteit te geven?
Een merk met identiteit, positionering en
attitude stelt de doelgroep in staat om – of
bewust – ertegen te kiezen. Hoe kan de
consument zich anders oriënteren op een
verzadigde markt met talrijke aanbiedingen
voor prijsinvoer, dan door identificatie?
Marketing gaat veel verder dan tv-reclame –
waarom werkt DMK met influencers?
Influencers die passen bij MILRAM en
waarmee onze doelgroep zich kan identificeren, zijn een slimme manier om als merk

een geloofwaardige indruk te maken in
het dagelijkse leven van consumenten. De
reikwijdtes zijn beperkt, maar het effect van
deze individuele aanpak is veel sterker dan
dat van traditionele massamedia.
Hoe belangrijk vindt DMK sociale media?
Sociale media zijn een integraal onderdeel
van onze communicatiestrategie, en niet
alleen om jongere mensen te bereiken: via
sociale media kunnen we zeer specifieke
doelgroepen aanspreken op basis van
demografische gegevens, interesses en
gedrag. Dit verhoogt het succespercentage
van onze reclame.

Nicole Peiler, Hoofd van de
afdeling Marketing Brand Retail
April 2020 MILCHWELT 39

MERKWERELD

UIT DE REGIO

DMK Baby

Happy birthday!

Verkoop volledig
gereorganiseerd
Integratie van
Alete en German
Baby Food voltooid

In het voorjaar van het afgelopen
jaar zijn Alete GmbH en German
Baby Food GmbH lid geworden
van de DMK-familie en sindsdien
geleidelijk geïntegreerd. Dit omvatte ook de oprichting van twee
nieuwe DMK Baby-verkoopbedrijven op 1 januari van dit jaar. Het
merkbedrijf Deutschland (Alete,
Humana) is vanaf nu gebundeld
bij Humana Vertriebs GmbH en
wordt rechtstreeks door Bremen
uitgevoerd. Het huismerkbedrijf
Duitsland (Duitse babyvoeding,
Sunval) wordt op haar beurt
beheerd door de nieuwe administratieve locatie in Mannheim met
een eigen management, verkoop
en logistiek bij Sunval Baby Food
GmbH. De integratie van de
twee nieuwe verkoopbedrijven
omvatte voornamelijk de IT-infrastructuur, verkoop (orderbeheer
en facturering), supply chain /
logistiek, inkoop, kwaliteitsmanagement, productontwikkeling
en human resources. De laatste
finetuning en procesoptimalisatie
zijn op dit moment aan de gang
om vervolgens te focussen op de
verdere ontwikkeling en herpositionering van de merken.

Altentreptow door de jaren heen
25 jaar geleden werd begin maart op de
Altentreptow-locatie de eerste proef
met melkverwerking gestart en in de
loop van het jaar werd de fabriek volledig in productie genomen:

MILRAM-foodservice

De MILRAM-koks
presenteerden de
trendscouting-app

Oprichting van
een trendcommunity
voor gastronomie
Veel applaus voor DMK-innovaties op de vakbeurs
DMK loopt voorop. Op de vakbeurs INTERGASTRA werd dat nogmaals duidelijk. De
chefs kregen veel lof voor de presentatie van
de nieuwe producten MILRAM-pap en milkshake. Onze DMK-trendscouting-app, uniek
in de foodservice, zorgde voor sensatie in de
branche. Samen met Kristin Mitlewski, contactpersoon voor trendmanagement vanuit
de concernstrategie, is het ontwikkeld voor de
horeca en is met de grootste aandacht waargenomen. De DMK-trendscouting app is een
spannende toevoeging aan de DMK-trendradar. Hier stromen wereldwijde waarnemingen
van trends naartoe – nu steeds meer vanuit
de gastronomie. Het doel is om in een vroeg
stadium samen met de gemeenschap trends
te identificeren en te evalueren om kansen
voor innovaties af te leiden. Het team rond
Sven Kreitz, Head of Marketing Food-Service,
wil graag een sterk netwerk opbouwen. De
DMK- trendscouting-app werd voor het eerst

gepresenteerd als onderdeel van de pilotfase
tijdens de MILRAM-kookbijeenkomsten en
tijdens Internorga 2019. De koks maken al
vanaf het begin deel uit van onze community
en kunnen de app gebruiken om de laatste
trends op te sporen. Het netwerk werd uitgebreid met trendscouts en gastronomie-experts zoals de beroemde chef-kok Heiko
Antoniewicz. De eerste trendscoutingresultaten van de pilotgroep zijn geëvalueerd en de
app is verder ontwikkeld. De experts kunnen
nu met elkaar netwerken en direct informatie
krijgen over de laatste trends en ontwikkelingen op de markt. Ben je ook geïnteresseerd
in nieuwe producten en innovaties in de
voedingsindustrie? Heeft u een goed gevoel
voor trends? Word dan onderdeel van de
trendcommunity!
De app is gratis beschikbaar en kan worden
gedownload via Google Play of de App Store.
Zoekterm: DMK Group: trendscouting

“Zo werkt het! – MILRAM geeft milieutips“
Milieubescherming kan zo eenvoudig zijn: MILRAM
laat de consument zien hoe het werkt met nieuwe
recyclingtips op verpakkingen. De wikkel kan direct
van de beker worden losgemaakt voor verwijdering in
oud papier. Deksel, folie en beker kunnen apart in de
PMD-container worden weggegooid.
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1992 Westmilch Milchunion Mecklenburg-Vorpommern GmbH heeft de eerste steen gelegd voor een productie-installatie in Altentreptow die gesneden
kaas en wei / melkpoeder zou gaan
produceren. Na meer dan een jaar na de
start van de bouw (omdat archeologen
naar het terrein moesten), begon de
bouw van de nieuwe fabriek in 1994 op
de nieuwe locatie „Am Heidbergtrift“
Begin maart 1995 werd de eerste melk
gedroogd en half september liepen de
eerste kazen over de band en in het
rijpingsproces. Destijds verwerkte de
zuivelfabriek ongeveer 20 procent van
de in Mecklenburg-Voor-Pommeren
geproduceerde melk, daarnaast een
camembert-kaasmakerij in Bergen /
Rügen en een smeerkaas- kaasbelegverpakkingsbedrijf in het stadscentrum
van Altentreptow. Samen verwerkten
deze bedrijven een grondstofvolume
van 286 miljoen kg rauwe melk
1996 EuroCheese Vertriebs GmbH werd
opgericht in Altentreptow; hiermee werd
het kaasbelegbedrijf in Altentreptow verder uitgebouwd tot een toonaangevende
leverancier aan foodretailers: in 2001 werd
op de locatie Heidbergtrifft een nieuwe
kaasbelegfabriek met een capaciteit van
45.000 ton in gebruik genomen.

De fabriek in 1996: hier werkten toen 200 mensen

Tegenwoordig wordt in Altentreptow ongeveer 350 miljoen kilo rauwe melk verwerkt
In 2004 De productie van gesneden
kaas op de locatie Altentreptow met
een volledig nieuwe kaasproductie-installatie steeg tot> 45.000 Tonnen
capaciteit uitgebreid
2005 wheyco heeft een nieuwe uitbreiding, overname en modernisering van
de bestaande drooginstallatie bij Heidbergtrift toegevoegd voor de productie
van speciale wei-producten.
Tegenwoordig behoort de zuivelfabriek in Altentreptow behoort tot de

Edewecht

Zilveren DMK-ambassadeur
promoot nu de missie van 2030

DMK-groep. De locatie wordt beheerd
door de BU Industry, het kaasbelegbedrijf is onderdeel van het BU Private
Label. Alleen al 100 medewerkers op
het gebied van gesneden kaas verwerken ongeveer 350 miljoen kilo
rauwe melk, plus melkconcentraten
voor ongeveer 40 ton Gouda en Edam
gesneden kaas en de Sylter gesneden
kaas van MILRAM. In totaal werken
in alle drie de productiefabrieken op
de locatie van DMK in Altentreptow
ongeveer 380 mensen.

Hij is glanzend zilver. Blauwe letters en logo dragen onze missie in
2030 het land in. Deze melkwagen
met aanhanger rijdt sinds maart op
straat en communiceert overal onze
boodschap: samen staan we sterk. De
zilverkleurige DMK-ambassadeur bevindt zich op de locatie Edewecht en
is te zien in het hele verzorgingsgebied van Edewecht – het dekkingsgebied strekt zich uit van Norddeich tot
Nordhorn via Bassum tot Cuxhaven.
Er wordt ook naar de fabrieken Zeven,
Strückhausen, Neubörger, Holdorf
GMH en DOC gereden.
April 2020 MILCHWELT 41

MERKWERELD

Bremen staat op zijn kop

Een stukje traditie
komt eindelijk terug
Bremerland is terug in de zak voor het DMK-jubileum

„Verse melk uit Bremen“ komt eerst in
en dan uit de milieuvriendelijke zak.
De verschillende inhoud is duidelijk
herkenbaar aan de kleur en de duidelijke
indicatie van het vetgehalte.

In de
melkbar van
Bremerland

Ingo Müller in gesprek met
presentator Dirk Böhling
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de regionale factor letten”, legt prof.dr.
Stadsmuzikanten, Werder, Roland,
Christoph Burmann, econoom aan de
Beck’s – dat is wat Bremeners spontaan
universiteit van Bremen, uit.
zeggen wanneer hen wordt gevraagd
Samen met prof. dr. Tilo Halaszovich
naar termen die staan voor hun stad.
Maar melk? Absoluut! Voor veel mensen van de Jacobs University Bremen deed
hij een potentieelonderzoek naar de
in Bremen hoort melk uit Bremerland
terugkeer van het merk: “Het merk Breerbij. En dat 14 jaar nadat het merk uit
merland is nog steeds een van de meest
de schappen verdween. Dit is een van
populaire onder de burgers van 40 jaar
de belangrijkste redenen waarom Breen ouder, zelfs 14 jaar na de laatste promerland naar huis is teruggekeerd. Als
ductverkoop nog een van
onderdeel van het
de meest populaire mer20-jarig jubileum
ken in de stad Bremen en
in Bremen heeft de
een die de burgers zich
DMK Group haar
graag herinneren.”
traditionele merk in
Voor Ingo Müller, CEO
de Hanzestad nieuw
van DMK Group, is één
leven ingeblazen. De
ding duidelijk: “Voor veel
enige verse melk die
consumenten is regionauitsluitend afkomlisme opnieuw een factor
stig is van boeren
bij het boodschappen
Sascha Taube,
in de binnenstad
projectmanager
doen.” Beslissingen worvan Bremen, is sinds
Bremerland
den niet alleen met het
april weer te koop in
hart genomen, maar
Bremen.
vaak ook met het schap: consuDe burgemeester van Bremen, Dr.
menten
Andreas Bovenschulte, is enthousiast:
willen
”Ik ben blij dat een stukje traditie uit
snel
Bremen terugkeert. Vooral als het niet
en
alleen maar een logo is, maar een echt
geproject uit onze regio”. Dat werd ook
makondersteund door een kleine groep
kelijk
DMK-boeren in Bremen. Ze zijn twee
herkenjaar geleden samen gegaan om bij het
landbouwschap en de stadsregering van nen wat er in
de verpakking zit.
Bremen de heropleving van een echte
“We hebben daarom
“melk uit Bremen” te bevorderen. Een
bewust gekozen voor een
samen met de DMK-groep opgerichte
nieuw verpakkingsontwerp
projectgroep onderzocht vervolgens
om niet alleen diegenen aan te
het potentieel van een regionaal merk
spreken die nog jeugdherinneuit Bremen. “Inwoners van Bremen
ringen hebben die verband houzijn enorm verbonden met hun lokale
den met het merk Bremerland.
merken, en dat is niet alleen het geval
We willen ook jongeren uit Bremen
met bier. Producten uit de regio zijn de
aanspreken”, zegt projectmanager
eerste keuze, de verbinding met de stad
Sascha Taube.
en alles wat daarbij hoort is buitengeDe “verse melk uit Bremen” van
woon hoog. Meer dan 85 procent van
Bremerland wordt aangeboden
de respondenten uit Bremen geeft aan
als verse volle melk met 3,7 procent
dat ze bij het kopen van verse melk op

“We
hebben de
mensen uit
Bremen hun
eigen melk teruggegeven!”

vet en als verse magere melk met 1,5 procent
vet. Beide soorten zijn qua kleur duidelijk van
elkaar gescheiden. De volle melk verschijnt in
een donkerblauw ontwerp, terwijl de magere melk herkenbaar is aan de lichtblauwe
verpakking. Daarnaast is de inhoudsopgave
duidelijk te zien aan de voorzijde.
Daarbij komt de innovatieve zakverpakking,
die voor 40 procent uit krijt (calciumcarbonaat) bestaat. In combinatie met recyclebaar
plastic resulteert dit in een zeer lichte verpakking, die 14,3 g weegt en zuiniger is in energieen waterverbruik dan andere wegwerpverpakkingen. Het vermindert de hoeveelheid afval
drastisch, aangezien de lege zak tot een minimum kan worden samengevouwen. Daarnaast
zorgt de vorm van de verpakking ervoor dat er
minder productresten in de verpakking achterblijven in vergelijking met klassieke kartonnen
verpakkingen. De verpakking is ontwikkeld
door het Zweedse bedrijf Ecolean.
Ingo Müller: “Als DMK Group verenigen we
bijna 6000 boeren. Dit lokale project wordt
sterk ondersteund door onze DMK-boeren in
Bremen, die ook hun beroep positief kunnen
uitleggen door het merk Bremerland nieuw
leven in te blazen. Dit wordt steeds belangrijker door de toenemende vervreemding van
de samenleving van landbouwproducten. Als
consument wil je weten waar de producten
vandaan komen en hoe ze gemaakt worden.
Als grootste zuivelcoöperatie in Duitsland is
dit een belangrijke taak voor ons.”

Burgemeester Andreas
Bovenschulte van
Bremen
in gesprek
met presentator Dirk
Böhlingfrische

Juliette Lakic, gastvrouw van de cult-pub Spitzen Gebel
in Bremen, met haar zus (links) bij Sven Michel,
Group Account Manager Brand Retail, Nicole

Nicole Peiler,
Dirk Böhling en
Sascha Taube

BEDRIJF

COLUMN

“We willen samen groeien”

Michael Feller,
COO van de Business Unit International:

Om de Nederlandse activiteiten te integreren in de DMK-structuur zijn uniforme
processen belangrijk. Carsten Klapproth, Head of Global Business Services DMK,
zorgt voor het succes van een goede samenwerking in een grensoverschrijdend team
Hoe organiseert DMK teamwork met Nederland?
Hiervoor hebben we het project MAXIMA in het leven
geroepen. Het bundelt de volledige integratie van al onze
Nederland-activiteiten onder één DMK-dak. De inhoud gaat
over optimale samenwerking tussen DOC, DDP, Uniekaas,
DVN, DP Supply en DMK. Het principe van “one way of
working” is voor ons belangrijk – of dat nu in Hohenwestedt, Holdorf of Hoogeveen is. We willen een transnationale
manier van zakendoen en processen introduceren. We
vinden het belangrijk om continu van elkaar te leren: als een
Nederlandse oplossing beter is dan een Duitse, integreren
we die in onze processen – en vice versa. Het beste resultaat
voor de DMK Group telt.
Hoe verloopt de integratie?
Met Vision 2030 hebben we duidelijke actiegebieden en
regionale opdrachten voor onze business units gedefinieerd.
Om alles soepel te laten verlopen, zijn uniforme systemen de
basisvoorwaarde. Zo rollen we bijvoorbeeld ook SAP uit voor
onze Nederlandse locaties.

Wie controleert het project?
De groepsleiding heeft een projectteam uit Nederland
en Duitsland de opdracht gegeven om hier oplossingen
en processen te ontwikkelen. Teamwork heeft de hoogste
prioriteit.
Waarom werd het project in het leven geroepen?
De hele DMK Group heeft het potentieel dat wij en onze
boeren van ons verwachten nog niet benut. Er is nog potentieel in het verbeteren en stroomlijnen van processen over
de landsgrenzen heen en de intensivering van de samenwerking op administratief gebied.
Wat wil het projectteam dit jaar nog doen?
We willen Uniekaas en DVN van SAP voorzien, de organisatie helder structureren, een tijdschema definiëren en
kernprocessen coördineren.
En hoe ziet de glazen bol er voor 2021 uit?
We hopen dat alle onderwerpen (processen, IT, organisatie) die we in 2020 initiëren geïmplementeerd worden en dat
we een merkbare verbetering in samenwerking ervaren.

Ron Krekels, Managing
Director bij Uniekaas:

“Ik werk al een aantal
jaren intensief met DMK
en ben van mening dat
we veel van elkaar kunnen leren om samen te
verbeteren. Ik hoop dat
MAXIMA hiervoor een
hoeksteen is. We zullen
in de toekomst alleen
succesvol zijn als we
ons samen DMK Group
voelen en ons blijven
ontwikkelen.”

BU Industry
Dairy: Kaasmakerij
Hoogeveen
Non-Dairy: DP Supply
Wei: Wheyco
& DVN
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“Uniekaas en DOC maken eersteklas
producten en ik waardeer de open
samenwerking met onze Nederlandse
collega's. Ik zal de grote Nederlandse
kaas zeker blijven gebruiken, niet alleen
voor eigen gebruik, maar ook voor
wereldwijde export.“

Thorsten Rodehüser,
COO Business Unit Private Label:

“De Nederlandse huismerkmarkt
doet het in sommige deelgebieden
anders dan de Duitse en heeft zijn
bijzondere charme. Hier kunnen we
van elkaar leren en als DMK Group
optimaal onze klanten van dienst
zijn. We hebben veel te bieden!“

Matthias Rensch, COO
Business Unit Brand:

“Uniekaas is een
oer-Hollands merk
dat een echt troef in
de hand heeft met
natuurlijk belegen
kaas. Ik kijk uit naar de
uitwisseling en toekomstige samenwerking,
hand in hand met mijn
Nederlandse collega’s.”

Marcel Bruins,
Director Administration DOC Kaas:

“Sinds oktober ben ik verantwoordelijk voor de afdeling Finance & Administration bij DOC. Hier heb ik direct
heel nauw samengewerkt met mijn
Duitse collega's en ik heb er vertrouwen in dat met MAXIMA deze nauwe
samenwerking aan beide kanten zal
worden geïntensiveerd.”

Waar vind ik
welke Nederlandse afdeling in de
toekomst? Ons
“doelbeeld”:

BU International
Verkoop
buiten
Europa

Alexander Godow,
COO Business Unit Industry DMK:

BU Private Label
Verkoop van
Private labelproducten
in Europa

BU Brand
Marketing,
Verkoop, rijping
en beleg
Kaatsheuvel

CoE / Services
HR, Finance, QM, …

Kleurrijk
is goed

“Zuivelpark Hoogeveen is een
belangrijke pijler voor de toekomst van onze BU Industry en
natuurlijk voor de DMK Group.
De combinatie van DOC, een
van de modernste kaasfabrieken in Europa, en DVN, een van
de topadressen in Europa voor
weiverwerking, biedt ons een
geweldig perspectief als onderdeel
van de visie 2030.”

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

Diversiteit kan een team tot topprestaties
brengen – zowel in het voetbal als in een bedrijf

I

n de vorige column heb ik
leiderschap van vroeger en
nu belicht met het voorbeeld
van Otto Rehhagel en Florian
Kohfeldt en ontdekte dat er natuurlijk
veel ontwikkelingen zijn, maar ook
enkele principes die nog steeds geldig
zijn, bijvoorbeeld dat de focus op
mensen gelegd moet worden!
Als je naar de teams zelf kijkt, zie
je dat er veel is veranderd in hun samenstelling. In de jaren 90 was onze
“hut“ nog erg homogeen qua taal en
nationaliteit. Wynton Rufer en Rune
Bratseth waren de enige buitenlanders in het team en ze spraken allemaal Duits met elkaar. Tegenwoordig
ziet het er anders uit: op dit moment
hebben we 13 verschillende nationaliteiten in het team en Florian Kohfeldt
spreekt ook grotendeels Engels met
het team – hoewel we er nog steeds
voor zorgen dat alle spelers ook Duits
leren!
De nieuwe “diversiteit“ in het team
is niet altijd gemakkelijk te hanteren
- iedereen die anders beweert, zou de
realiteit ontkennen. Desalniettemin
ben ik ervan overtuigd dat als de integratie van verschillende typen, nationaliteiten en mentaliteiten slaagt, het
team er echt van kan profiteren en

beter zal zijn dan een homogeen team
zonder deze uitdagingen. Creativiteit
en prestaties kunnen profiteren van
diversiteit en wrijving als deze diversiteit positief wordt gevormd door
gemeenschappelijke waarden, doelen
en regels. De wereld is kleurrijk en
de beste teams zijn ook kleurrijk, in
voetbal en elders!
Als we kijken naar de situatie van
de bedrijven vandaag de dag, zullen
we weer veel analogieën met voetbal
vinden. Diversiteit is ook een realiteit
in bedrijven en niet alles is gewoon
beter alleen omdat alles kleurrijk is!
Tegenwoordig wordt diversiteit steeds
meer als een kans gezien, maar ook
vaak als een probleem.
Als iedereen erin slaagt om dezelfde strategie voor ogen te houden, dat
iedereen dezelfde tactiek volgt, zelfs
als ze het tijdelijk oneens zijn en de
voorkeur geven aan een andere tactiek, dan kan een kleurrijk en divers
team succesvol zijn. Soms is het bij
voetbal niet zo belangrijk welke tactiek je speelt, maar dat iedereen zich
aan de afgesproken tactiek houdt,
ongeacht welke dat is!
Dan zou het uiteindelijk ook kunnen zijn: verschillen zijn een voordeel!
April 2020 MILCHWELT 45

LANDBOUW
UNTERNEHMEN

LANDBOUW

Klimaatbescherming
als kans —
en niet als
noodzaak

Klimaatbescherming en biodiversiteit zijn termen die de moderne
landbouw niet kan vermijden. Duitsland wil de uitstoot van broeikasgassen
tegen 2030 met minstens 55 procent
verminderen. Voor dit belangrijke doel
heeft de federale regering de klimaatbeschermingswet gelanceerd. De focus
van de inspanningen op het gebied van
klimaatbescherming in de landbouw
ligt enerzijds op het terugdringen van
emissies, anderzijds wordt efficiënter
gebruik gemaakt van hulpbronnen en
dus duurzamer geproduceerd. Het is
een wet die erg controversieel is.
Voor sommigen gaat het niet ver
genoeg, terwijl anderen zich betutteld
voelen. De consumenten zijn voorbij
het stadium waarin ze alleen duurzaamheid en klimaatbescherming
ontvangen van biologische boerderijen.
Ondertussen verwachten ze ook dat
conventionele bedrijven zich hiervan
bewust zijn.
“Klimaatbescherming zou veel actiever moeten worden beoefend door de
landbouw”, is de overtuiging van Eide
Lübs. Biodiversiteit is lange tijd van
groot belang geweest voor de DMK-boer
uit Padingbüttel in Nedersaksen. Op zijn
boerderij aan de Wurster Nordseeküste
vertrouwt hij op biodiversiteit. Naast
de stukken grond die worden gebruikt
voor akkerbouw, zijn bloemstroken,
wilde velden en fruitbomen goed voor
ongeveer twee hectare.

iodiversiteit
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ploiteren veel groter is. “Veel boeren
proberen constant op alle gebieden te
produceren en negeren het feit dat ze
wettelijk verplicht zijn om zorgvuldig
voor het land te verzorgen. En als dit
kan bijdragen aan de biodiversiteit –
waarom niet?”

Soms kan het economisch zinvol zijn
om kleine en restgebieden niet meer te
exploiteren
Eide Lübs is van mening dat zijn
beroep niet wordt gediend met een
vermijdingsstrategie. Veeleer zouden
boeren zich moeten inzetten voor
duurzaamheid. Hij weet zeker dat er
anders zouden altijd nog andere vereisten en wetten zijn die het dagelijkse
werk moeilijker maken. Meehelpen
met vormgeven in plaats van klagen is
het devies!
In veel gevallen kan het zelfs
economisch zinvol zijn om sommige
gebieden ongebruikt te laten omdat de
inspanning die nodig is om ze te ex-

Het is belangrijk dat de inzet voor
klimaatbescherming bij de bedrijven
ook wordt beloond. “Altijd gewoon
maar eisen dat we bijvoorbeeld
bloemstroken maken en iets doen
voor de lokale insectendiversiteit,
maar tegelijkertijd niet bereid zijn om
eerlijke prijzen te betalen voor levensmiddelen, dat kan absoluut niet”, zegt
Lübs. En hij is ook kritisch over het
almaar toenemende aantal eisen aan
de landbouw. Het is een al te menselijke reflex dat er vaak wordt gereageerd
met verdediging en protest.
Vaak staat de bureaucratie ook een
snelle, praktische uitvoering in de
weg, als er bijvoorbeeld eerst precieze
plannen moeten worden gemaakt over
waar op een landbouwbedrijf gebieden voor klimaatbescherming worden
gebruikt in plaats van dat men gewoon
de specificatie van een gebiedsgrootte
accepteert.
Het is ook onaanvaardbaar dat actieve klimaatbescherming min of meer
nog steeds wordt bestraft als braakliggend land niet wordt meegerekend

in de toegekende subsidies en wordt
afgetrokken van de totale oppervlakte.
“Het is dus niet verwonderlijk dat veel
bedrijven zich niet bezig houden met
dit onderwerp buiten de wettelijke vereisten om. “Dan zou het niemand echt
moeten verbazen dat veel bedrijven
het onderwerp niet buiten de wettelijke eisen behandelen. Maar uiteindelijk
werkt dat voor geen van beide partijen”, zegt Eide Lübs.
Lübs: “Het is vrij simpel: druk en
dwang creëren alleen tegendruk en
protest. Met stimulansen is het aan
ieder individu of hij of zij deze voor
zichzelf wil gebruiken en bereid is er
iets aan te doen. Het is belangrijk om
klimaatbescherming als een kans te
zien en niet als een noodzaak.”
“Puur op zichzelf staande projecten
zijn over het algemeen niet erg nuttig.
Je moet bereid zijn van elkaar te leren
en samen te ontwikkelen”, legt de
boer uit. Hij verwelkomt daarom de
toekomstige DMK-benadering van klimaatbescherming en biodiversiteit in
zijn eigen Milkmaster-programma (pagina 53), en zo een stimulans te creëren om deze kwesties als zuivelfabriek
te blijven nastreven. “Dit is een signaal
dat we actief iets willen ontwikkelen
en dat we niet altijd gedreven worden
door handel en eindgebruikers. Een
pad waar uiteindelijk elk lid van onze
coöperatie baat bij heeft.”

Boer Eide Lübs denkt al lang
na over biodiversiteit. Hij
heeft ongeveer twee hectare
bloemenstroken, wilde velden
en fruitbomen
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Een sterk team,
een strategie,
een sterke stem

1#

Als zuivelsector zullen we in
de toekomst met een krachtige
stem spreken in dialoog met consumenten, politiek en de media, zodat
er geen misverstanden meer zijn en we
het debat actief beïnvloeden met transparante informatie. Tegelijkertijd vergroten
we de kennis over de productiemethoden
en daarmee ook de acceptatie van de
zuivelbranche.

2#

Als branche stellen we onze
eigen normen. We zullen het
QM-systeem blijven ontwikkelen en er
tegelijkertijd naar streven dat eisen die
verder gaan dan dienovereenkomstig
worden beloond. Alleen op deze manier
kunnen boeren de bijbehorende hogere
productiekosten dekken.

Via de Sectorstrategie melk 2030 positioneert de
branche zich als een sterk team dat een strategie
volgt en zich laat horen

D

e landbouw en de voedingsindustrie staan onder enorme druk niet pas sinds gisteren. En niet alleen van één kant, maar van
verschillende kanten. De effecten van het coronavirus dagen ons
momenteel uit. Als bedrijf hebben we in een vroeg stadium op
de kwestie gereageerd en alle nodige maatregelen genomen. We hebben
consumenten, foodretailers en politici kunnen laten zien dat we ook in
moeilijke tijden een betrouwbare partner zijn in het leveren van hoogwaardige levensmiddelen.
Maar als branche staan we ook voor uitdagingen die verder gaan dan
de speciale uitdagingen van het coronavirus. Consumenten en retailers
stellen steeds hogere eisen aan landbouwproducten: ggo-vrij, biologisch, vetarm, eiwitrijk en allemaal ecologisch verpakt en toch handig.
Dat doen we graag, als bedrijf en als boeren. Maar dat kost wel moeite.
En we moeten voor deze inspanning worden beloond.
We hebben allemaal – als boeren, als DMK-bedrijf en als zuivelindustrie - dezelfde zorg. We willen voedsel van hoge kwaliteit
produceren. En we willen eerlijke prijzen voor onze hoogwaardige
landbouwproducten.
Daarom moeten we ons niet alleen positioneren als bedrijf, maar
ook als branche. We moeten een team zijn dat met een sterke stem
spreekt. Alleen zo kunnen we op gelijke voet met consumenten,
foodretailers en besluitvormers in Berlijn en Brussel spreken. Als
branche zijn we hier de afgelopen jaren niet voldoende aanwezig
geweest. Tot dusverre hebben DBV, MIV of DRV individueel hun
posities in de politiek en de samenleving in de melkindustrie
vertegenwoordigd. Nu hebben we deze kracht gebundeld en
daarmee onze slagkracht vergroot. Dit is hoe we in de toekomst
zullen doordringen. Wat we eind januari 2020 presenteerden
als onze strategie voor de zuivelindustrie op de Grüne Woche is
indrukwekkend. Nu is het belangrijk om snel te implementeren
wat is besloten.
Een team, een strategie en een sterke stem - zo kunnen
we succesvol zijn.
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3#

Als branche en als coöperatie
blijven de leden de structuur van de leveringsrelaties bepalen.
Op deze manier worden verstandige
instrumenten getest en gebruikt die de
economische gevolgen van prijsschommelingen verzachten. Dit omvat bijv. het
gebruik van marktinformatiesystemen,
de introductie van kwantiteitsplanning
en modellen voor prijsdifferentiatie. Vaste
prijsmodellen kunnen ook een optie zijn
voor zuivelfabrieken.

4#

Wat hebben
we specifiek
afgesproken?

Als zuivelsector investeren
we in het werven en opleiden van geschoolde werknemers. De
maatregelen variëren van initiatieven
voor een passende vergoeding tot het
opstellen van het nodige bijscholingsaanbod. Ons doel is om de aantrekkelijkheid
van de branche voor arbeidskrachten en
opvolgers te vergroten om een voldoende aanbod van geschoolde arbeiders te
verzekeren.

5#

Als branche ondersteunen
we het concurrentievermogen van de Duitse zuivelindustrie
in vergelijking met andere landen.
Duitse melkveehouders en zuivelfabrieken concurreren rechtstreeks met hun
collega's uit andere delen van de wereld.
Daarom moeten we er als branche voor
zorgen dat bestaande subsidies, bijvoorbeeld voor export, worden benut en dat
in handelsovereenkomsten rekening
wordt gehouden met de belangen van de
zuivelindustrie.
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Girlpower in de
agrarische
buitendienst

Feiten en cijfers over de
agrarische buitendienst:

Vier DMK-experts staan klaar om boeren te helpen.
Hier rapporteren ze over hun dagelijks leven

• Hoofd: Achim Stein
• 6 regiomanagers
• 11 gespecialiseerde adviseurs

Taken:
• contactpersoon voor de agrarische aangesloten bedrijven voor
alle vragen over melkproductie,
melkkwaliteit, melkafgifte en vragen over ledenaangelegenheden.
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Heel dicht bij de praktijk: Wiebke Lina Schulte (links), Julia Ridder (midden) en
Judith Wannagat (rechts) en Kerstin Grabarse (kl. foto)

L

andbouw is nog steeds
een door mannen gedomineerd beroep in de
hoofden van de meeste
mensen. Vrouwen werken op bijna
elk landbouwbedrijf. Als je de agrarische DMK-buitendienst van dichterbij
bekijkt, wordt het duidelijk: er is veel
girlpower te vinden!
Met Julia Ridder (regiomanager
en adviseur Noordrijn-Westfalen,
Zuid-Nedersaksen), Kerstin Grabarse
(regiomanager Thüringen, Saksen-Anhalt, Hessen), Wiebke Lina
Schulte en Judith Wannagat (beide
adviseurs Noordrijn-Westfalen,
Zuid-Nedersaksen) worden de boeren
dagelijks door vier experts met veel
specialistische kennis bijgestaan.
Allereerst vormen alle leden van
het agrarische buitendienst - of ze nu
man of vrouw zijn – het raakvlak tussen de boer en de zuivelfabriek. “We
zijn als het ware het gezicht van DMK
en het eerste aanspreekpunt voor
alle vragen – ongeacht of het cel- en
kiemgetal in de melk niet optimaal
is, of er problemen zijn met de invoer
in Milkmaster of dat er vragen zijn
over actuele marktontwikkelingen”,
beschrijft Julia Ridder.
Wiebke Lina Schulte: “Het is mij
een genoegen om als aandeelhouders
van onze coöperatie aan de boeren
over te brengen dat er ondanks onze
omvang toch iemand bij DMK is

die de tijd neemt om hun vragen te
beantwoorden.” Het is bijzonder motiverend dat het de boeren echt kan
helpen. De adviseur adviseert circa
520 bedrijven en waardeert de mix
van binnen- en buitendienst en de
nabijheid van de praktijk in haar dagelijkse werk. Door de diverse taken
is het vrijwel onmogelijk om vooraf
een werkdag in te plannen, omdat er
altijd iets tussen komt. Flexibiliteit en
organisatietalent zijn essentieel.
Kerstin Grabarse: “Voor mij
persoonlijk is het erg belangrijk dat
de samenwerking met de boeren
gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. Ik heb een zeer goede relatie
met de meeste leden die ik begeleid.
Dit helpt om constructieve discussies
te voeren, vooral in tijden van crisis,
en om misverstanden en onduidelijkheden op te lossen.”
Iedereen die besluit een baan in
de agrarische buitendienst aan te
nemen, moet zich ervan bewust zijn
dat je als eerste aanspreekpunt bij
de zuivelfabriek ook het ongenoegen
van de boeren voelt. Maar het is ook
een plezier om hen te ondersteunen
bij het oplossen van problemen –
daar zijn ze het alle vier over eens.
“Door deze constante uitwisseling
leer ik constant bij. Ik heb ook veel
respect voor hoe onze leden de uitdagingen het hoofd bieden in tijden
van crisis en altijd de drive vinden

om door te gaan”, benadrukt Judith
Wannagat.
Dat boeren het ook op prijs stellen om een persoonlijke contactpersoon in de buitendienst te hebben,
blijkt momenteel uit de moeilijke
coronakwestie. DMK geeft altijd
uitgebreide schriftelijke informatie,
maar in zo'n uitzonderlijke situatie
kan het persoonlijke gesprek niet
worden vervangen.
De experts beoordelen of het
verschil maakt of een man of een
vrouw als adviseur bij een bedrijf
komt. Het maakt voor het grootste
deel niet uit, maar er zijn een paar
sceptische ontmoetingen geweest.
Wiebke Lina Schulte is ervan overtuigd: “Ik denk dat vrouwen in de
hedendaagse landbouwadvisering
normaal zijn, zoals je bijvoorbeeld
kunt zien in de diervoederhandel, en bijna overal geaccepteerd
worden.” Julia Ridder ziet het ook
zo: “Ongeacht of het nu mannelijke of vrouwelijke collega's in de
buitendienst zijn – wij zijn het eerste
aanspreekpunt voor onze agrarische
ledenbedrijven in de verschillende
operationele situaties en we krijgen
zowel de dankbaarheid voor de
steun als het ongefilterde ongenoegen over onderwerpen als de prestaties van DMK en de melkprijs te
voelen. Het maakt niet uit of “Julia
of Julian” naar de boerderij komt.“
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Meer transparantie
in de logistiek

Hoe myMilk onderdeel werd
van ons dagelijkse werk
4.650 boeren hebben zich al geregistreerd
op het nieuwe digitale platform

Een nieuwe app zorgt voor meer snelheid en transparantie

Zo digitaal kan
logistiek zijn:
IT-ontwikkelaar
Sebastian
Jagnow (links),
Andreas Trull,
magazijnmedewerker uit Zeven
(midden) en Tanja Eckhoff van
Project- en Procesmanagement
Logistiek testen
de nieuwe app
in de praktijk

D

e smartphone is een sleutel
geworden in ons dagelijks
leven. Bankieren, uitstapjes
boeken of een snel bericht
in de familie-app - geen probleem! Dit
alles doen we natuurlijk met mobiele
toegang tot internet.
Ook op het werk is de smartphone
een onmisbare helpende hand geworden. Individueel ontwikkelde apps optimaliseren werkprocessen, zorgen voor
soepele communicatie, vereenvoudigen
processen en helpen zo de kosten te
verlagen.
Op het gebied van logistiek is voor
het eerst applicatiesoftware ontwikkeld
bij DMK.
Voor exportzendingen zijn veterinaire certificaten vereist. Om deze
documenten af te geven, is het noodzakelijk om ladingen te controleren.
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Het volgende wordt gecontroleerd:
• lege containers (bijv. op schade)
• Identiteit van de geladen artikelen
• gesloten containers
• het bijbehorende zegel
Deze controles werden in eerste instantie uitgevoerd door de verantwoordelijke veterinaire dienst ter plaatse in
Zeven. De controles worden uitgevoerd
met fotodocumentatie.
De fotodocumentatie werd gedaan
met een digitale camera, met een
handmatige upload naar het SAP-ERsysteem en een handmatige toewijzing
aan het SAP-transport. Deze informatie
was voor de inspecteurs beschikbaar
via een externe systeemtoegang. Om
dit proces te stroomlijnen is er een
app ontwikkeld die de foto’s vastlegt
op een tablet of smartphone en deze
digitaal toewijst aan de bijbehorende
SAP-transporten.
Het specificeert precies welke en
hoeveel foto's er gemaakt moeten worden. Dit stroomlijnt en versnelt het proces enorm – tegelijkertijd zorgt de app

voor meer transparantie in het proces.
DMK bereikt een hoge toegevoegde
waarde door de volledige documentatie van de containerlading.
Gerealiseerde verbeteringen:
• extra kosten door de veterinaire dienst
worden vermeden.
• De uitgaven voor het maken van de
fotodocumentatie van 25 uur per week
alleen in Zeven (met ca. 100 containers
per week) worden verminderd.
• De gevoeligheid voor fouten bij het
maken van de fotodocumentatie wordt
verminderd.
• Het risico van het goedkeuringsproces
door ervoor te zorgen dat volledige fotodocumentatie wordt geminimaliseerd.
• Digitaal bewijs van juist laden.
Dit proefproject voor de digitalisering van de laaddocumentatie werd
begeleid en uitgevoerd door projecten procesmanagement logistiek en
DMK IT application management.
Meer digitaliseringsprojecten zijn
gepland.

E

453

Een nieuw thuis creëren
zijn inmiddels ongeveer 4.650 boeren
voor de digitale dienstgeregistreerd. Een goed moment om
ontvangen
verlening in de agrarische de opstartfase van myMilk te herzien.
e-mails met vragen
sector en tegelijkertijd een
belangrijke bijdrage leveren aan de
digitalisering van de DMK Group – dat
was de uitdaging waar een interdisciplinair team in het voorjaar van 2019
voor stond. Minder dan een jaar later
ging het digitale platform myMilk
eind januari online en het biedt
sindsdien alle relevante diensten aan
onze leden en leveranciers. myMilk
DMK-medewerkers
heeft de Webmelker vervangen, die
afwisselend op
de boeren lange tijd goed van pas
geregistreerde
de hotline
is gekomen, maar uiteindelijk op
boeren
leeftijd was. Het nieuwe platform
bellers
is nu veel duidelijker, moderner en
werden
gebruiksvriendelijker. Een andere
geholpen
uitdaging: steun in zeer korte tijd
de meerderheid van de boeren met
dat komt
registratie op myMilk en onlinemelkovereen met
hoeveelheidsplanning in het kader
van het opnieuw ontworpen Milkuur
master-programma. Deze taak werd
deelnemers
hotline
overgenomen door een achtkoppig
aan hoeveelartikelen op het
team uit de agrarische sector, dat de
heidsplanning
gebied van nieuws
boeren bij de eerste stappen op het
als onderdeel van
tot eind maart
nieuwe platform van advies en prakhet Milkmastertische hulp voorzag.
programma
Met de start van myMilk op
28 januari bezette het team in ploeHet was een spannende en intense tijd voor het team rond myMilk, met
gendienst een speciaal opgezette
veel positieve maar ook uitdagende momenten. Norman Heinsohn –
telefonische hotline en zorgde het
Junior projectmanager landbouw – duurzaamheid – was bijzonder blij
met een speciaal in hel leven geromet de onmiddellijke feedback: “Via de hotline heb ik veel boeren direct
epen e-mailinbox voor de beantwoorkunnen helpen met hun vragen, die deze steun ook enorm op prijs stelden.
ding van vele vragen – en dit alles
Ook al moest je hier en daar moest uitleggen waarom er geen alternatief
naast de dagelijkse werkzaamheden.
was voor de vervanging van de Webmelker en veel boeren eerst moesIn het begin gingen de vragen vooral
ten wennen aan het nieuwe platform, uiteindelijk kregen we ook veel
over het registratieproces, in februari
positieve feedback over myMilk en ondersteuning in de startfase.” In de
lag de focus op melkhoeveelheidstoekomst zullen er geleidelijk nieuwe diensten op myMilk komen, die
planning. Van tijd tot tijd hielpen
het dagelijkse werk van boeren verder zouden moeten vereenvoudigen –
de collega's ook om de pijn van de
onlangs ging bijvoorbeeld de weideagenda online als onderdeel van het
scheiding van de Webmelker te overMilkmaster-programma. Het thema corona dat momenteel centraal staat,
winnen door de nieuwe mogelijkheheeft ook een plek op het platform gevonden, omdat myMilk het nieuwe
den van myMilk persoonlijk aan de
digitale hart van de landbouwsector is.
boeren te presenteren. Op my-Milk

8
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8
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4.480
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OM ZELF TE MAKEN

UIT DE REGIO

Doe het zelf:

kwark

Idee: Stephanie Riedel Quality Manager – QM Products

In tijden van gesloten scholen en beperkingen ten aanzien van sociale contacten
komen we onszelf thuis (weer) tegen. Kruip met “Milchwelt” in de rol van de
DMK-afdelingen “kwarkproducent” en ervaar hoe je met eenvoudige middelen
van melk kwark kunt maken die klaar is voor consumptie.
Om dit zure en verfrissende gerecht te bereiden, hebben
we een mengsel van verse melk (belangrijk: geen houdbare
melk) en het sap van een citroen nodig, dat een paar minuten moet rusten. Wanneer we het met een lepel mengen,
merken we dat de melk dik (schilferig) wordt. De reden hiervoor is de zuurgraad van de citroen, omdat deze (net als het
melkzuur van de melkzuurbacteriën in de DMK-fabrieken)
interageert met het eiwit van de melk en ervoor zorgt dat
het gaat schiften (vlokken). Om dit fenomeen te verklaren, is
de oude term “Topfen” (voor klontjes/vlekken/spikkels), die
in sommige regio's van Duitsland nog steeds gangbaar is, nu
heel duidelijk voor gewone kwark.

Je hebt nodig:
0,5 liter verse
melk van DMK
1 citroen (het sap ervan)
1 koffiefilter
1 papieren filterzak
1 glas
zure melk maken:
Meng melk en citroensap.
Wacht 3 minuten

1.

Onze “klontermelk” moet nu van de vloeistof worden
gescheiden. Hiervoor plaatsen we de papieren filterzak
samen met het koffiefilter op het lege glas en voegen we het
mengsel toe. De vloeistof (wei) druppelt in het glas – en onze
quark verzamelt zich in het filter. In tegenstelling tot de
productie in de DMK-fabrieken is ons zelfgemaakte product,
aangezien we er geen laboratorium bij gebruiken, niet zo
vormvast – dat wil zeggen veel zachter – dan de kwark die je
koopt. Dus: snel genieten. De groengele wei in onze glazen
moet ook geproefd worden, want die smaakt erg verfrissend
dankzij de citroen.

2.

Kwark van
wei scheiden:
Giet het mengsel
in het koffiefilter.
Minstens
15 minuten laten
uitlekken.

3.

Verder
verwerken:
Verfijn naar
wens met kruiden
of specerijen

Melkzuurbacteriën metaboliseren de melksuiker (lactose) tot melkzuur. Het
eiwit van de melk is gevoelig voor zuur en het melkzuur zorgt ervoor dat het
neerslaat, waardoor de melk dik wordt (fermentatieproces). Het smaakprofiel, de
consistentie en de romigheid kunnen worden beïnvloed door de selectie van de
bacteriën. Elke fabrikant gebruikt verschillende bacteriestammen en beslist dus
over het specifieke karakter van zijn product.

Prijzen
voor locaties
van de
DMK Group
DLG honoreert de
kwaliteit van de producten
op DMK-locaties

Altentreptow

“Meer begrip
voor elkaar”
Philipp Kowolik, lid van de Raad van
Toezicht van Deutsches Milchkontor eG,
runt een boerderij met 45 medewerkers
en rapporteert ons hier over zijn bezoek
aan de zuivelfabriek in Altentreptow

4.

Stremsel is een enzym. Vroeger werd dit verkregen uit de magen van kalveren.
Tegenwoordig wordt in het algemeen microbieel stremsel gebruikt, dat de stolling en daarmee verdikking van de melk initieert.

Onderscheiding

Continuïteit en kwaliteit werpen hun vruchten af.
De DMK-locatie in Everswinkel is voor de 31e keer met
de “prijs voor productkwaliteit op lange termijn” door
het Food Test Center van de German Agricultural Society
(DLG) onderscheiden. De locaties in Altentreptow,
Edewecht, Erfurt, Georgsmarienhütte, Hohenwestedt,
Neubörger en Zeven werden onderscheiden. De prijs is
een eerbetoon aan consistente kwaliteitsinspanningen
en wordt alleen uitgereikt als producten gedurende ten
minste vijf jaar met succes en regelmatig de internationale kwaliteitstests van het DLG Food Test Center hebben
doorstaan. De fabrikanten moeten vijf keer per jaar minimaal drie onderscheidingen behalen. Vanaf het vijfde
succesvolle jaar van deelname ontvangen de desbetreffende bedrijven de “prijs voor productkwaliteit op lange
termijn”. Zodra een bedrijf een jaar niet deelneemt of het
vereiste aantal onderscheidingen mist, verliest het zijn
recht op de onderscheiding.
Deelname aan de controles is vrijwillig.

Genieten:
wei en kwark zo snel
mogelijk gebruiken

Eet smakelijk!

Het bekende “outside-the-box-denken” is voor ons erg belangrijk, daarom hebben we onze medewerkers de kans gegeven om
te zien wat er met onze melk in de verdere productieketen gebeurt. De warme, familiale ontvangst in de fabriek in Altentreptow was indrukwekkend: we konden voelen dat we belangrijk
zijn en dat ons werk gewaardeerd wordt.
Zowel de professionele en gestructureerde werkwijze als de
netheid werden zeer positief gewaardeerd. Tijdens de rondleiding begon de ene groep bij de melkontvangst, de andere bij
de goederenexport. Dus doorliepen we het proces van melk tot
afgewerkte kaas en vice versa. De bezoekers merkten dat alles,
net als op de boerderij, moest lopen als een klok. Een kostendek-

kende melkprijs voor ons op de boerderijen kan alleen worden
gegenereerd met geweldige mensen die van hun werk houden
en met moderne technologie.
Velen waren niet in detail op de hoogte van de verdere verwerking. Ze werden zich bewust van de complexiteit van het
produceren van kiemvrije melk met een laag celgetal. Het werd
duidelijk welke verantwoordelijkheid boeren en zuivelbedrijven
hebben voor hun regio en voor elkaar. Hun carrière en toekomst
zijn meer met elkaar verbonden dan ze hadden gedacht. Alleen
als iedereen zijn werk goed doet, kunnen we de consument
een product aanbieden met een hoge kwaliteit en een lage
milieu-impact.
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SERVICE

Uw contact met
de redactie

Contactpersoon voor
onderwerpen gerelateerd
aan MILCHWELT

SERVICE

Persoverzicht

Melk op sociale media

DMK-rapporten zijn een integraal onderdeel van regionale
en nationale rapportage. De afgelopen weken lag de focus
op de strijd voor eerlijke prijzen en de toekomstvisie van
het bedrijf.
Land und Forst,
17 februari 2020
Buitengewone actie
in het geschil over
melkprijzen: als reactie
op de koers van de
Real-supermarkten
heeft DMK de levering
van bepaalde producten
stopgezet.

OLIVER BARTELT

Wereldwijd Hoofd van
Bedrijfscommunicatie

+ 49 421 243 – 2310
oliver.bartelt@dmk.de

Social icon

Circle
Only use blue and/or white.
For more details check out our
Brand Guidelines.

Gebruikers
discussiëren
op sociale
mediaplatforms
over melk

#bananenmelk
11 Maart
#recept #milram 03 Maart

www.twitter.com/DMK_Milch

Ga met ons
in discussie!
Social icon

Kreiszeitung Wesermarsch,
30 oktober 2019

Interne communicatiemanager

+ 49 421 243 – 2143
katrin.poppe@dmk.de

DMK DEUTSCHES
MILCHKONTOR GMBH
Flughafenallee 17,
28199 Bremen, Duitsland

Circle
Only use blue and/or white.

PR Magazin,
januari 2020
Hoofd Communicatie
Oliver Bartelt legt
de verandering van
perspectief van de DMK
Group in detail uit en
maakt duidelijk: „Zo doorgaan is geen optie.“

Only use blue and/or white.
For more details check out our
Brand Guidelines.

LINKEDIN

www.linkedin.com/organization-guest/
company/dmkgroup
twitter
#milchpreis, 12 Maart

Weserkurier,
5 maart 2020
In Bremen, Hamburg en
Kiel demonstreren boeren
voor een eerlijk loon.
Het waren niet de enige
tractorblokkades in een
turbulent kwartaal.

Hotline over onderwerpen
als oudedagsvoorziening,
ouderschapsverlof, arbeidsovereenkomsten etc.

Regiomanager van de coöperatie

+49 4639 / 9506-52320
helmut.enewaldsen@dmk.de

Maandag t / m donderdag 8 – 16 uur,
Vrijdag 8 – 14 uur
+ 49 428172 – 57100
mitarbeiterservice@dmk.de
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twitter
#milchpreis, 06 februari

Ga met ons
in discussie!

HELMUT ENEWALDSEN
Sleeswijk-Holstein

FIRST LEVEL SUPPORT

www.milchwelt.de

#fairemilchvan
22 oktober

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

Service voor medewerkers

MELKWERELD INTERNATIONAAL
Voor het eerst zal MILCHWELT
naast de Engelse editie ook in
het Nederlands beschikbaar zijn.
U kunt de pdf's van beide edities
downloaden op

For more details check out our
Brand Guidelines.

Social icon

Circle

Bij een bezoek aan fabriek
Zeven wordt duidelijk hoe
divers het aanbod aan
zuivelproducten is.
Conclusie: de medewerkers
hebben een bijzondere
relatie met melk.

KATRIN POPPE

LinkedIn post
DMK, 07 Maart

TWITTER

DETLEV BOSSE
Elbe-Weser

Wochenblatt,
29 januari 2020
CEO Müller licht het
toekomstplan van de DMK
Group toe en is tevreden over
de tussenstand. Maar
er moet nog veel gebeuren.

Topagrar,
19 maart 2020
Om de bevoorrading
van de samenleving
tijdens de coronaviruscrisis te verzekeren, zijn de
hygiënevoorschriften
bij DMK opnieuw aangescherpt.

Hoofdartikel (NL)

In Nederland wordt internationaal gedacht: het artikel
vergelijkt de DMK Group
met haar concurrenten uit
België, Zweden, IJsland en
natuurlijk Nederland.

+49 4480 / 81-64160
detlev.bosse@dmk.de

JENS RUGE
Mecklenburg-VoorPommeren / Brandenburg
+49 3991 / 154-41211
jens.ruge@dmk.de

KERSTIN GRABARSE
Thüringen /
Saksen-Anhalt /
Hessen
+49 361 / 5977-16285
kerstin.grabarse@dmk.de

CLEMENS NIEDERWESTBERG
Weser-Ems
+49 5401 / 854-59132
clemens.niederwestberg
@dmk.de

JULIA RIDDER
Noordrijn-Westfalen /
Zuid-Nedersaksen
+49 5401 / 854 59180
julia.ridder@dmk.de
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PRIJSVRAAG

Deze keer
te winnen:
MILRAM ligstoel

3x

gemaakt van stevig hout

MILRAM Strandlaken

gemaakt van zachte
katoenfleece

10 x

voucher

voor een zak
www.hofheld.de

10 x

10 xvoucher
voor een shirt van
www.hofheld.de

Hoe oud zijn
alle stagiaires*
samen?

Felicitaties
aan de
winnaars
van de laatste
wedstrijd:

A 62 jaar
B 98 jaar
C geen van de
bovenstaande

1X BOLDERWAGEN:
Josefine Heming

Sadtlohn

5x sleeën:
Thea Saathoff
Bernadette Möller
Christian Büscher
Rainer Menck
Heino Bellmann

Ihlow
Stavern
Edewecht
Brackel
Ostervesede

10X PARAPLU:
Christa Jungvogel
Simone Nachmann
Anika Saurien
Uwe Schulte
Gerold Eilers
Andrea Sampe
Nicole Schröder
Bernd Habel
Familie Sticht
Stefan Böck

Marienhafe
Bad Homburg vdH
Altentreptow
Georgsmarienhütte
Edewecht
Essen/Oldenburg
Edewecht
Erfurt
Hemmoor
Gladbeck

10 X SHOPPER:
Familie Blanken
Bernhard Havers
Familie Meinecke
Andreas Hagenbrink
Gerald Knoke
Jürgen Brunkhorst
Lisa Schabacker
RalfHotes
Bernd Schnakenberg
Hartmunt Schmidt

Hechthausen
Werne
Welle-Kampen
Beelen
Bremen
Sittensen
Waldkappel
Edewecht
Bremervörde
Wanna

*vermeld in het magazine

Zo gaat het:

Dien uw oplossing in
per e-mail:
milchwelt@dmk.de
Onderwerp “prijsvraag”
of per post naar:
DMK Deutsches Milchkontor GmbH
T. a.v. Katrin Poppe
Flughafenallee 17
28199 Bremen
Sluitingsdatum:
31 mei 2020

Werknemers en boeren van de DMK Group
komen in aanmerking om deel te nemen

Zo gaat het:
Stuur uw foto
per e-mail naar:
milchwelt@dmk.de
Onderwerp
“lezersfoto”
Sluitingsdatum:
31 mei 2020

Werknemers en boeren
van de DMK Group komen
in aanmerking om
deel te nemen

NIEUW
RIJD!
T
S
D
E
W

Doe nu mee:
de lezersfoto
Vanaf nu willen we op de eerste pagina's de mooiste DMK-lezersfoto laten zien.
Stuur ons uw beste foto in goede resolutie en (belangrijk) in liggend formaat – en een
korte tekst van wat en wie op de foto te zien is. Graag waarom dit uw favoriete foto is
en wat u ermee associeert. Leg uw speciale moment vast (bijv. zie optiek p.6-7): als
artistiek stilleven, levendig groepsfoto, plezierige momentopname – uw creativiteit
kent geen grenzen!

SERVICE
RECEPT

Gezonde kost

Ingrediënten voor
4 kommen
160 g veldsla
2 avocado's, 4 cour
gettes,
4 wortels, 4 rode bi
eten (voorgekookt
),
2 roodwitte kroten
(Chioggia Guardsm
ar), 12 stelen peters
elie,
16 el diepvrieserw
ten, 2 el cashewno
ten,
2 el amandelen, 80
0 g voorgekookte
kikkererwten,
(Uitgelekt gewicht
240 g), 1 tl piment,
2 tl kurkuma, zout
,
400 g MILRAM ko
rrelige roomkaas,
Versgemalen pepe
r,
2 sjalotten, sap van
een halve citroen,
2 el sesampasta, 2
tl olijfolie,
2 el milde witte w
ijnazijn,
200 ml water,
Tuinkers

MILRAM

Veggi-Rainbowl
Het belangrijkste moment!

Lunchpauze en niet in de stemming voor stevige Hollandse kost? Stel uw
vegetarische krachtpatser samen – op de MILRAM-website vindt u alles voor
snel te bereiden vleesloze alternatieven

Wie kent het niet – je maag
knort, maar de werkdag is
nog lang. Curryworst klinkt
nu verleidelijk, maar u wilt
later niet op uw toetsenbord in slaap vallen. Met
vegetarische bowls krijg je
pas echt power – zonder
een espressoshot. Op www.
milram.de vindt u een selectie – zoals de veggie rainbowl: met romige avocado,
geroosterde kikkererwten
en korrelige roomkaas op
kleurrijke groentespaghetti.
Zo werkt het:
STAP 1:
Was de veldsla en droog
het. Was de avocado,
halveer en verwijder de

pit met een mes. Haal het
vruchtvlees uit de schil.
Was en schil de roodwitte
kroten en snijd ze in dunne
plakjes.
STAP 2:
Was de courgette en de
wortels en schil de wortels.
Snijd courgette, wortels en
voorgekookte rode biet in
een fijne groentespaghetti
met een spiraalsnijder.
STAP 3:
Dek de erwten af in een
pan met water, breng aan
de kook en laat ongeveer
drie minuten koken, en
giet ze vervolgens af in een
zeef. Hak de cashewnoten

en amandelen grof op een
bord en rooster ze in een
pan met anti-aanbaklaag.
Was en droog de peterselie.
STAP 4:
Spoel de kikkererwten af
in een zeef, laat uitlekken
en meng in een kom met
piment en 0,5 theelepel
kurkuma. Fruit de gekruide
kikkererwten 3–4 minuten
in een pan met anti-aanbaklaag en breng op smaak met
peper en zout.
STAP 5:
Maak de sla, groenten en
tuinkers naar eigen smaak
op in grote lunchkommen.
Werk af met korrelige room-

kaas en breng op smaak met
zout en peper.

STAP 6:

Dressing: Hak het sjalotje
fijn en voeg toe aan een
maatbeker met citroensap,
sesampasta, olijfolie, witte
wijnazijn, water en 0,5
theelepel kurkuma. Pureer
met een staafmixer en
breng op smaak met zout en
versgemalen peper. Giet de
dressing over de salade en
de groenten.

LINK

meer op:
www.milram.de
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Melk
heeft een
toekomst

Unsere Milch ist Mehrwert.

Start uw
carrière
bij
DMK
Wir sind DMK.

Wenn wir gemeinsam dieser Tage die vielen Aktionen der Landwirte betrachten, sieht man vor allem eines: Unsere Landwirte zeigen Leidenschaft für das,
was sie täglich leisten. Gleichzeitig fühlen sie sich nachvollziehbar nicht verstanden, was die Preisgestaltung von Lebensmitteln in Deutschland betrifft.
Als einer der größten Lieferanten des Deutschen Lebensmitteleinzelhandels
wollen wir als Bindeglied zwischen Landwirten und Handel Dialog ermöglichen und vertreten klare Werte.

14.000 Menschen – davon über 6.000 Landwirte.
Als genossenschaftlich organisierte Molkerei haben wir natürlich im Besonderen die Situation auf den Höfen unserer Landwirte im Blick und vertreten
diese auch in den Gesprächen mit unseren Handelspartnern. Unsere Landwirte wollen Investitionen in die aktuell gesellschaftspolitisch laufenden
Themen wie Nachhaltigkeit, Klimaschutz oder Tierwohl tätigen. Das kann nur
funktionieren, wenn die gesamte Wertschöpfungskette auch gemeinschaftlich sicherstellt, dass dafür benötigtes Geld auf die Höfe kommt. Nur so kann
der Verbraucher über angemessene Produktpreise dafür Sorge tragen, dass
die Landwirtschaft nachhaltig wirtschaften kann. So, wie wir es alle in den
aktuellen Debatten fordern.

Gemeinsam stark. Wir gestalten Ernährung.

Als traditionsreiche Genossenschaft steht das Wir-Gefühl zwischen Mitarbeitern und Landwirten seit jeher im Mittelpunkt unseres Unternehmens.
Wir verstehen uns als Gemeinschaft, die mit vereinten Kräften die Ernährung
von Millionen Menschen gestaltet. Was uns dabei einzigartig macht: Vom
Hof über die Molkereien bis in die Regale des Supermarkts und auf die Tische
unserer Konsumenten begleiten wir mit größter Sorgfalt alle Schritte, die die
Milch dabei durchläuft. Unsere Milch ist nicht irgendeine – unsere Landwirte
sorgen selber dafür, dass sie höchsten Ansprüchen genügt.

Wir wollen zusammen Lösungen erarbeiten.

We
zijn op zoek naar
versterking
v) voor
de volgende
Partnerschaft
und
Dialog(m
ist/ der
Weg.
stageplaatsen: specialist levensmiddelentechnologie, industriële
mechanica, zuiveltechnologen, zuivellaboratoriumtechnici, industrieel
personeel, elektronicatechnici voor bedieningstechniek, gespecialiseerde magazijnmedewerkers, mechatronici, personeelsmedewerkers,
specialist voor magazijnlogistiek, IT'ers, banketbakkerijtechnologen,
IT-specialisten voor applicatieontwikkeling / systeemintegratie,
professionele chauffeurs melkwagens

Met melkkann
kun je man
Mit Milch
snorren maken

Solliciteren op: www.dmk.de/milchbart

en fit worden voor de toekomst.

