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door de crisis
Hoe we als
zuivelfabriek
bij elkaar
blijven

REDACTIONEEL

ENQUÊTE

sleutelwoord
“corona”:

Wat is er voor
u veranderd?
De pandemie heeft ons leven echt op zijn kop gezet.
Niet alles was negatief. Mogelijk houden we een aantal zaken er na de crisis gewoon in. Wat geldt voor u?

1.

Ik kook steeds meer en buitengewoner.

2.

Ik leer bijzondere plekken in eigen land kennen.

3.

Ik waardeer veel meer wat ik heb.

Doe hier mee
www.dmk.de/nl/enquete

Het is goed
dat we
“Wij” zijn

Oliver Bartelt
Hoofd Communicatie DMK Group

Beste lezers,
Stormachtige weken liggen achter ons en de crisis is nog lang niet voorbij. Maar nu,
eind juni, verschijnt er weer een sprankje licht aan de horizon. Gezien de gedeeltelijke
opening van de economie, de versoepeling van de maatregelen en het dalende aantal
infecties, hebben we de gelegenheid even adem te halen en te zien hoe we deze periode
hebben ervaren.
Milchwelt ging eerder al over de mensen van DMK: werknemers en boeren – en we
dragen deze uitgave ook aan hen op. Zonder hun inspanningen zou DMK het nu niet
zo goed doen. We vroegen hen hoe ze met de crisis omgaan en wat hen op dit moment
bezig houdt (p. 12). Dit geldt ook voor managers die zich sneller dan verwacht aanpassen
aan het thuiswerken en videovergaderingen en de samenhang van hun teams op afstand
moesten regelen. Ines Krummacker, Chief Human Resources Officer, legt uit hoe ze zelfs
in moeilijke tijden een rots in de branding kunnen zijn en tegelijkertijd een gevoel van
verbondenheid kunnen bevorderen (p. 26). Dit gebeurt momenteel grensoverschrijdend.
Collega’s uit bijvoorbeeld Nederland en Duitsland profiteren van nieuwe collega’s bij het
integreren van DVN in Wheyco – en van elkaars kennis en ervaring (p. 40).
We spraken met boer Detlef Stark over hoe hij zijn boerderij vroeg voorbereidde op de
coronacrisis – één van de vele uitdagingen in de landbouwsector (p. 18).
Dit is een tijd van crisis, maar we kunnen het ook zien als een kans. Het is dus maar
goed dat we steeds meer “wij” worden. Dit is een enorm concurrentievoordeel – Zelfs bij
stormachtige omstandigheden.

Veel leesplezier – en blijf gezond!

Oliver Bartelt
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100.000
Bloesems. Martin Kastenbein van de Edewecht Butterei maakte een
foto van zijn vijfjarige dochter Johanna in een koolzaadveld. Ze was
weggelopen en midden op dit veld in Edewecht blijven staan.
Vervolgens keek ze naar het eindeloze geel en vergat ze helemaal de
twee paarden waar ze eigenlijk heen wilde
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In de fabriek in Strückhausen werken mensen,
waaronder (van links naar rechts) Gaby Veith,
Gaylord de Freese en Jan-Christoph Müller
van het afwegen. Ze staan voor al diegenen
die momenteel strengere veiligheidsmaatregelen nemen om zichzelf en hun collega’s te
beschermen

Jenny Hensel und ihr Mann
Norman, beide bei der wheyco in
Altentreptow beschäftigt,
genießen gemeinsam mit ihrer
Tochter Mathilda das neue
MILRAM Buttermilch-Eis Zitrone
und Erdbeere
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De eerste snede in 2020: droogte, nachtvorst
en schade veroorzaakt door muisplagen zijn
een uitdaging voor boeren. De opbrengsten zijn
wisselend vanwege het gebrek aan vocht voor
de behoefte aan voedingstoffen en groei in het
algemeen. Wat overblijft is de hoop op meer
regen in de komende maanden
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Optimistisch ondanks de afstand: Alexander
Holzhaus, Marco Rödiger (expediteur), Sven
Angermann en Fabian Langemann (van links
naar rechts) – in het fabrieksmagazijn Erfurt.

“W

Samen

door de crisis

e sturen het
bedrijf nu onder
compleet andere
omstandigheden – en het is nog steeds een grote
uitdaging om mensen te ondersteunen
in hun werk, keer op keer vragen te
stellen en hen te motiveren om een
stapje verder te gaan. Op dit moment
weet niemand hoe de situatie zich
zal ontwikkelen en hoe de wereld er
over enkele weken uit zal zien. We zijn
er echter vast van overtuigd dat we
het als bedrijf deze keer goed zullen
overleven. Naast de herstructurering
van ons bedrijf in de afgelopen jaren
hebben we nog een groot voordeel:
teamspirit en solidariteit zijn bij elke
medewerker van DMK te vinden. Ook
al is er momenteel veel communicatie
via telefoon, e-mail of videoconferentie, de medewerkers beheersen deze
stresstest, die niet alleen hun professionele, maar ook hun privéleven beïnvloedt. De crisis zal nog lang bij ons
blijven, maar het laat duidelijk zien
dat bij DMK het WIJ-gevoel heerst. Dit
is eigenlijk het perfecte moment voor
coöperatief denken: “wat je individueel niet kunt, dat krijgen we samen
voor elkaar.” Het lijkt erop dat we ons
dat eigen hebben gemaakt en daar
ben ik er erg trots op.”

Heinz Korte, voorzitter raad
van commissarissen DMK Group,
Bremervörde.

“O

nze boeren op de boerderijen, de medewerkers in de zuivelfabrieken en de administratie zijn allemaal getroffen door
het coronavirus – zowel op het menselijke vlak en ook al lange tijd op professioneel gebied. Tot dusver zijn ons, bij DMK,
een grote omvang van ziektes of uitval bespaard gebleven – maar we doen
er ook veel voor. Als levensmiddelenbedrijf weten we hoe hygiëne werkt en
hierop baseren we verdere maatregelen. We hebben goed presterende boeren aan onze zijde, wiens hoogwaardige melk we verwerken. Onze speciale
dank gaat ook uit naar u. Zonder zorgvuldig en behoedzaam handelen op
onze boerderijen zouden de schappen leeg blijven. Federaal minister van
Landbouw Klöckner benadrukt steeds weer: “De voedingssector is systeemrelevant” – wij zien dit als een uitdaging en een kans.”

De pandemie verandert alles. Maar wat doet het met een bedrijf
als DMK – en hoe komt het uit de crisis? Op de volgende pagina’s
vertellen werknemers en boeren hoe zij de periode ervaren en wat er
voor hen is veranderd. We rapporteren ook over de maatregelen van
de Corona Task Force, het nieuwe koopgedrag van consumenten –
en strategieën die het grote DMK-schip op koers houden
Ingo Müller, CEO DMK
Group, Bremen.
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“D
“ Ik kijk
hoopvol naar
de toekomst”
Luisa Wagner

e voerleverancier, de
RMO-chauffeur, servicemonteurs, dierenartsen
en klauwbekapper, ze
komen allemaal bij ons op de boerderij
en werken net zo hard als voor corona –
alleen op een grote veilige afstand. Maar
natuurlijk merken we ook de verandering als gevolg van de pandemie op een
andere plek: ik loop momenteel stage
als landbouweconoom en het onderwijs vindt voornamelijk thuis aan mijn
bureau plaats. Na het examen ga ik bij
het bedrijf van mijn ouders werken.
We hebben 150 melkkoeien en zijn een
kleine boerderij, maar ik geniet van de
landbouw en ik kijk hoopvol naar de toekomst. Ik denk dat de crisis de reputatie
Luisa Wagner,
van de landbouw positief zal versterken,
melkveehouder, Ringgau-Datterode.
omdat in tijden van export- en importbeperkingen vooral binnenlandse en
regionale levensmiddelen worden gebruikt en gewaardeerd. Op de lange
termijn is het belangrijk om niet de consument de schuld te geven van
alles en ervoor te zorgen dat zij positief ten opzichte van de landbouw
staan. Wij boeren moeten meer vertellen over wat we doen, waarom we
het doen en wat het voor effect heeft. Alleen zo kunnen we hopen op
begrip van de samenleving. Ik hoop dat – ook met behulp van de politiek
– onze reputatie fundamenteel zal verbeteren, mensen niet langer bang
zullen zijn om ons vragen te stellen en ons rechtstreeks aanspreken over
zaken die hen aangaan.”

“S

amen met 140 collega’s produceer ik melkpoeder, boter en Hüttenkäse. Ik onderzoek de
ingrediënten van melkpoedermonsters op het
infraroodapparaat, controleer vervolgens de
pH-waarde en analyseer de zuiverheid. De huidige situatie
rond de coronapandemie is ongebruikelijk maar noodzakelijk.
We houden ons aan de afstandsregels. Het is voor ons allemaal
triest dat het zomerfeest dit jaar niet kan plaatsvinden.
We maken het wel weer goed.”

Lena Heptner, Quality Management
Customer Service, Bremen.
Op de foto met echtgenoot Kai Heptner,
afdelingshoofd QM Knowledge and
Analysis en de kinderen Till en Fero.

“O
Kristina Sturm, laboratoriumassistent,
Hohenwestedt.
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“W

ie had verwacht dat een virus ons leven zo op zijn
kop zou zetten? In het begin was het erg emotioneel voor mij. Maar toen begon ik pragmatisch
te denken en zocht een inspirerende plek in huis
waar ik de komende weken kon werken. Ik nam een paar dingen mee
naar huis van mijn bureau bij Humana die me deden denken aan de
werksfeer daar. Elke ochtend stel ik mezelf dagelijkse doelen, dan
plan ik de taken. Ik markeer voltooide taken kleurrijk – dat geeft me
een goed gevoel! Er valt me veel op de laatste weken: bijvoorbeeld dat
e-mails nauwelijks de diepte van inhoud en de context van communiAlberta Bruno, National Account
catie van echte vergaderingen kunnen overbrengen. Gelukkig hebben
Manager bij Humana, Italië.
we ook videoconferenties waarin we kunnen vragen of we iets goed
hebben begrepen. Het is ook een balsem voor de ziel om in ieder geval
op deze manier collega’s bij je te hebben – ook al kan digitale communicatie nooit echte menselijke interactie
vervangen. Ik kan mezelf nog steeds gelukkig prijzen dat ik thuis kan werken. Er zijn zoveel mensen die momenteel hun gezondheid voor ons riskeren. Mijn speciale dank gaat uit naar de geweldige medewerkers in de gezondheidssector en naar de vele andere mensen in vitale en cruciale beroepen.”

nze kinderen zijn eraan gewend
geraakt dat mama en papa er zijn,
maar niet altijd beschikbaar zijn.
Toch komen ze graag even naar
kantoor om te zien wat we doen. Dit is helemaal
prima, vooral als ze wat chocolade meenemen. We proberen altijd de normale dagelijkse
routines te houden, niet elke dag moet als een
weekend aanvoelen. Ons dagelijks leven is veel
veranderd. Voor corona, nadat hij de kinderen ’s
ochtends naar de crèche had gebracht, ging mijn

man naar de locatie in Bremen en was hij terug
voor het avondeten. Ik werk meestal drie dagen
bij DMK en één dag thuis. Sinds het kinderdagverblijf gesloten is, delen mijn man en ik de
kinderopvang. Ik zie de zonsopgang en werk van
5 tot 10 uur, mijn man daarna. Ik kan mijn werk
op dit moment goed doen, Kai moet de hele dag
beschikbaar zijn. Als afdelingshoofd QM is het
lastiger om medewerkers te coördineren, taken
te verdelen en informatie door te geven. Ook al
hebben velen eerder thuis gewerkt, de bilaatjes
op de gang mis je wel. Ze helpen om een idee
te krijgen hoe informatie beter kan worden
gedeeld. Dit is veel moeilijker via digitale media.
Maar er zijn ook voordelen: door tijd met de jongens door te brengen, nemen we veel meer deel
aan hun ontwikkeling. Vooral de kleine ziet veel
van de grote, bijvoorbeeld hoe hij moet omgaan
met een schaar en hoe hij het bestek ongeveer
vast moet houden ... Maar de lunch zou ik graag
overslaan! Ik weet dat de kinderen op de crèche
veel evenwichtiger eten dan nu thuis.”

Juli 2020 MILCHWELT 15

TOPTHEMA

TOPTHEMA

“N

a het werk als machinebediener zit
ik vaak thuis met
mijn zus maskers
te naaien voor mijn collega's. Ik
wilde eigenlijk alleen gezichtsmakers maken voor mijn eigen
team, maar de maskers werden
zo goed ontvangen dat steeds
meer medewerkers vroegen of
ik er een voor ze kon maken. Het
is geweldig dat ik kan bijdragen
aan meer veiligheid en tegelijkertijd plezier op het werk kan
bevorderen – omdat afstand
houden in een zuivelbedrijf niet
zo eenvoudig is. Pragmatisme
is hier vereist. De machines zijn
behoorlijk luidruchtig, wat het
erg moeilijk maakt om informatie uit te wisselen. Op dit
moment worden de diensten
schriftelijk afgewisseld zodat de
verschillende teams elkaar niet
tegenkomen. De protocollen
liggen bij de machines voor de
volgende dienst. Het helpt ons
allemaal enorm! Als we na het
einde van de dienst de productie
en de fabriek verlaten, heb ik het
gevoel dat we alles goed doen.”

Dennis Schierenbeck,
IT Systems Specialist, Stuhr

“D

e afgelopen dagen en weken hebben tot 1200 medewerkers vanuit huis met de DMK IT-systemen
gewerkt. Voor Corporate IT was het een grote
uitdaging om voor elke medewerker een werkplek in te richten in hun eigen huis. We moesten niet alleen de
juiste hardware aanschaffen, maar ook de centrale systemen
aanpassen en configureren. Tot op de dag van vandaag werken
we aan het optimaliseren van interne en externe communicatie thuis. Ik ben momenteel de technische vereisten aan het
creëren om dit mogelijk te maken met behulp van Microsoft
Teams – een praktische samenwerkingstool. Naast de configuratie van verschillende IT-systemen vergt dit veel coördinatie. De
hele workflow verloopt uiteraard in samenwerking met mijn
gezin, dat mij altijd liefdevol een kopje koffie geeft. Ik mis de
sociale contacten, maar ik geniet ook van de mogelijkheid
om recht te doen aan beide werelden – privé en professioneel. Ik hoop dat de nieuwe werkstructuren de kansen op
het combineren van werk en gezin voor veel werknemers
zullen vergroten.”

“I

Jessica Gardewin,
machinebediener, Edewecht.

“I

Nico Pemsel (l),
zuivelspecialist Erfurt.

k ben blij dat mijn dagelijkse leven nog
steeds gereguleerd is en dat ik normaal
Tobias Büchner (r),
controlekamer, Erfurt.
kan gaan werken. Thuis is het voor mij
ook meer ontspannen dan voor anderen:
ik ben alleenstaand en heb geen kinderen om voor te zorgen. Het contact
met de vrachtwagenchauffeurs is duidelijk anders geworden. Elke chauffeur
moet, voordat hij het bedrijfsterrein bij het station betreedt, aangeven of hij
recentelijk in een risicogebied is geweest. Bij aankomst in de fabriek houden
we uiteraard afstand. Wat ik het liefst wil? Binnenkort mijn ouders in Brandenburg weer kunnen bezoeken.”
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k deel de zorg voor
onze twee kinderen
met mijn vrouw.
Het werkt best
goed. Ooit moesten we onze
ploegendienst een beetje
aanpassen, maar het lukte
prima om dat op de afdeling
te organiseren. We hadden
veel te doen: in maart hadden
we ongeveer 40 procent
meer productie in de houdbare-melkdivisie vanwege
corona en de paasactiviteiten.
Dit is allemaal goed gelukt.
Ik ben blij dat mijn collega’s
en mijn werkgever op een
begrijpende en flexibele manier hebben gereageerd op de
nieuwe situatie – vooral voor
ons ouders.”

“Z

elfs na bijna vier maanden van
een uitzonderlijke situatie, voelt
het nog steeds ongebruikelijk voor
mijn collega’s van Recruiting om
een sollicitant in een grote kamer te ontvangen,
hem op afstand te begroeten en twee meter
verderop plaats te nemen. Bij DMK leven we
dicht bij elkaar en niet op afstand en afstandsregels maken werken natuurlijk onpersoonlijker.
Desalniettemin merk ik dat ieder van ons en
iedere sollicitant begrip heeft voor deze maatregelen. Momenteel werken we voornamelijk met
bedrijfslaptops vanuit huis. Dat is even wennen,
maar heeft voordelen: veel vergaderingen vinden plaats via telefoon of videoconferentie - het
werkt! – en we gebruiken de tijd om onder meer
de digitale communicatie en zichtbaarheid van
DMK op carrièrewebsites te verzorgen. We merken dat we ook thuis efficiënt kunnen werken,
wat ons in de toekomst flexibeler maakt. Toch
missen we ons dagelijkse kantoorleven. Meestal
zitten we allemaal op kantoor, wisselen we ideeën uit, roepen we iets grappigs. Dat ontbreekt,
maar we zijn enorm dankbaar dat we überhaupt
de mogelijkheid hebben om door te werken.”

“I

k werk op één werkplek bij de installatiebediening. Dus voor mij verandert corona
niet veel. We hebben natuurlijk minder
contact met collega’s. Na elke dienst wordt
de hele werkplek gedesinfecteerd. Verder kan ik
normaal werken en zorg ik voor een probleemloze
werking van de installatie en kleine reparaties in het
magazijn.”

Sascha Meier,
kwaliteitsborging, Zeven.

Joana Franke, teamcoördinator
HR Service Recruiting, Zeven.

“H

anden wassen
wordt een permanente taak!
Alle gekheid op
een stokje – natuurlijk houden
we allemaal afstand en besteden
we aandacht aan hygiëne. Maar
dat doen we anders ook, we
werken immers met levensmiddelen. Ik zorg voor de goederenontvangst, het oplossen van
problemen bij de hoge stellingen
in het magazijn en de eindcontrole van de uitbestede ritten.
Het is allemaal een beetje ingewikkelder dan normaal, maar
we kunnen het goed doen!”

Andreas Trull,
containermedewerker Zeven.

“I

k organiseer en documenteer
het laden van containers en
verzorg het klaarmaken voor
de ritten met houdbare producten in het magazijn.
Sinds corona laden we gedeeltelijk zelf.
De typische handdruk met collega’s is
vervallen. Pas thuis merk ik echt wat er
momenteel niet mogelijk is. We moeten
ons allemaal beperken, dat is duidelijk!”

Malte Huff, goederenontvangst, Zeven.
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“I

“A
“Andrà tutto
bene – Alles
komt goed”
Marianna Betta

ndrà tutto
bene – Alles
komt goed.”
Drie woorden
die staan voor de nieuwe
hoop van Italianen in het
hele land. Ze hangen op
kleurrijke banners aan
ramen en sieren de voorpagina’s van de dagbladen
in vetgedrukte letters.
Deze zin staat ook op mijn
scherm. In plaats van op
kantoor te zitten, zit ik met
mijn werklaptop aan de
keukentafel. Daarnaast zit
mijn tweejarige dochter, die verwachtingsvol met haar
grote ogen naar mama kijkt. Ik heb ook een schoolgaande
zoon met wie ik huiswerk moet maken. Zoals zoveel ouders moest ik me snel aanpassen aan de nieuwe situatie.
Het coronavirus heeft mijn dagelijkse routine volledig door
elkaar geschud. Om de dubbele last van werk en gezin
onder de knie te krijgen, ben ik in recordtijd uitgegroeid
tot een echte multitasker. Gelukkig kan ik vanuit huis goed
werken. Wat ik echt mis, zijn de echte ontmoetingen met
mijn collega’s. Ik hoop dat de coronapandemie ons allemaal een betere levensstijl zal opleveren. We moeten ons
altijd bewust zijn van het belang van sociale verantwoordelijkheid nemen en samenwerken met anderen.
Laten we leren van de crisis en menselijke relaties nog
meer waarderen.”

“I

Marianna Betta, Senior
Manager Quality Assurance
& Regulatory Affairs bij
Humana, Italië.

k ben verantwoordelijk voor het facility management inclusief het schoonmaken en inventariseren van desinfecterende
middelen, wegwerpjasjes en handzeep. Thuis werken was
even wennen. Ik heb een laptop, mijn zakelijke telefoon is
overgeschakeld naar mijn privételefoon en alles werkte prima. Maar
we hebben twee kinderen van drie en vijf jaar en ze konden niet naar
school of naar de kinderopvang. Op deze leeftijd kun je niet zeggen:
“Veel plezier!”. Mijn man en ik zorgden om beurten voor de kinderen. Natuurlijk ging de telefoon toen ik bij de kinderen was, en soms
schreeuwde een kind tijdens het gesprek. Maar daar had iedereen
begrip voor, want dat kan gemakkelijk gebeuren. Dankzij de mogelijkheid om op afstand te werken, kan ik gelukkig de normale
werktijden aanhouden en al het werk doen.”
Nienke Beverdam, Facility Management,

DOC Kaas, Holland.
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k had mijn huis kort voor de pandemie verkocht en was
eigenlijk op zoek naar een nieuw huis. Maar toen kwam corona en
zo kwam ik tijdelijk op de boerderij van mijn ouders terecht. Hier
wonen ook mijn zus, zwager en twee neven – de tuin is vrij groot –
maar helaas heeft mijn neef een hartafwijking en is hij, net als mijn ouders,
bijzonder kwetsbaar. Om het risico op infectie te minimaliseren, heb ik een
aparte werkplek ingericht en zo werkte het prima. Het is natuurlijk gemakkelijker om over korte afstanden met collega’s te communiceren en ik mis de
spontane uitwisseling met hen. Aan de andere kant was ik minder afgeleid en
kon ik geconcentreerder werken. Ik moet nog wennen aan videoconferenties:
in vergaderingen praten we vaak door elkaar, nu moeten we gestructureerder
zijn, dus schrijf ik alles op. Ik ben momenteel twee dagen per week weer op
kantoor – en dat is erg leuk! Inmiddels heb ik een huis gekocht en ben ik blij
dat ik tijdens de coronamaatregelen bij mijn ouders heb mogen wonen. Voor
mij was het allesbehalve saai. Als de situatie zich normaliseert, zou ik graag
Hanneke Ensink, Plant Controller,
één keer per week thuis werken. Misschien heeft de fase van het thuiswerken
DOC Kaas, Holland.
aangetoond dat we er nu wat meer ontspannen mee kunnen omgaan. Overigens was de informatie van DOC Kaas en alle maatregelen goed en correct. We hebben
zelfs een boeket bloemen thuis gekregen als dank voor onze inspanningen. Het is
hartverwarmend – en fijn voor de bloemensector!”

“I

k coördineer het klaarmaken
van bestellingen en laden van
de verse producten. Het is
duidelijk dat hygiëne voor ons
altijd heel erg belangrijk is. In deze fase
desinfecteren we onze werkplekken
vaker en houden we natuurlijk afstand
van elkaar. Verder gaat het werk gewoon door.”

Tobias von Holten, Transporten,
centraal magazijn Zeven.

“I

Ik organiseer en documenteer het laden van
containers en verzorg
het klaarmaken voor
de ritten met houdbare producten in het magazijn. Alles blijft
soepel verlopen. Bij het laden
letten we op de afstand tot de
chauffeurs en collega’s.”

Horst Böckmann, Bestellingen,
centraal magazijn Zeven.
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De landbouw in crisis

Je moet je hoofd
koel houden

Detlef Stark,
Directeur van
Anklamer Agrar
AG in Mecklenburg-VoorPommeren.

Boer Detlef Stark bereidde zich vroeg voor op de
coronacrisis – een van de vele uitdagingen. Desalniettemin
blijft hij optimistisch, want zijn boerderij heeft tenslotte
andere moeilijke tijden overleefd

D

at neemt niet weg: we zitten midden in de
pandemie, de meststoffenverordening is in
werking getreden en we krijgen een droge zomer. Het gras is slechts met een derde
gegroeid, de voervoorraden zijn opgebruikt – en omdat
het er recentelijk naar uitzag dat de melkprijs zou gaan
stijgen, hebben we hoopvol geïnvesteerd in een nieuwe
kalverenstal, een mesttank en drainage. Dus ongeveer
2,5 miljoen euro. Dan slaap je ’s nachts niet zo goed meer.
De pandemie is een uitdaging voor ons boeren, maar
het is slechts een deel van het probleem. Bij ons in het
dunbevolkte Mecklenburg-Voor-Pommeren hebben we
tot nu toe elk coronageval kunnen vermijden door verbeterde hygiënemaatregelen en een logistiek geavanceerde
ploegendienst. De lockdown heeft ons in de kaart gespeeld en ook het feit dat we als team zo goed werken.
Met 1.350 melkkoeien en 1.100 jongvee zijn we niet
bepaald klein. Ik moet het hoofd koel houden om zo’n
groot bedrijf te leiden. Het helpt me niet als ik me beelden voorstel van een wereldwijde economie in crisis, van
dalende verkopen in China en Zuid-Europa, die op hun
beurt impact hebben op de melkmarkt. Als ik keer op keer
boos word op de levensmiddelenhandel, die de prijzen voor
boter, kaas en vlees steeds meer verlaagt. Als ik me realiseer dat ik niet op hulp van de politiek kan hopen, omdat
die bezig is met het in toom houden van de werkloosheid
en ervoor zal waken de voedselprijzen te verhogen.
Ondanks deze moeilijke situatie ben ik me ervan bewust
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dat ik een voordeel heb. Onze boerderij heeft deze enorme
omvang omdat deze afkomstig is van een voormalig LPG
(agrarische coöperatie in de voormalige DDR). In 2019
hebben we elke dag 34.355 kilo melk afgeleverd aan het
Deutsche Milchkontor. Naast koolzaad, sojameel en mineralen produceren we zelf al het benodigde voer. In onze
biogasinstallaties gebruiken we dierlijke mest en drijfmest
voor energie, waarna ze als waardevolle organische mest
op onze velden terechtkomen. Door de volumeproductie
hebben we natuurlijk hogere omzetmogelijkheden. Niet
elke boer kan dit en het is voor mij heel triest om te zien
hoe liefdevol gerunde familiebedrijven na generaties
verdwijnen. Wat is de oplossing? Wij boeren hebben heel
verschillende boerderijen en wij richten onze produc-tie
op verschillende manieren in en ik heb niet een 100 %
oplossing die perfect en geschikt zou zijn voor iedereen.
Deze situatie bezorgt me hoofdpijn. Het is duidelijk dat de
Leveringsvoorwaarden tussen zuivelbedrijven, levensmiddelenhandel en landbouw in de toekomst veel meer op
eerlijkheid en samenwerking moeten worden gebaseerd.
Soms dwing ik mezelf om even een stapje opzij te doen
om weer een duidelijk beeld van de toekomst te krijgen en
motiverend voor mijn team te blijven. Zodra de tijd het
toelaat stap ik op mijn racefiets en fiets ik door het dal van
de Peene in Mecklenburg-Vorpommern naar Usedom.
Tijdens deze tochten vind ik vaak oplossingen die ik niet op kantoor zou hebben gevonden – misschien omdat ik zo verbonden ben met dit landschap.
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De maïsoogst vorig jaar. Tot nu toe
worden de veiligheidsmaatregelen
op het land en op de boerderij goed
nageleefd. Melkveehouder Stark
maakt zich meer zorgen over het
vooruitzicht van weer een
droge zomer.

“We worstelen
met dalende
melkprijzen,
we hebben
liquiditeit en
planningszekerheid nodig.”

Ik ben niet ver hier vandaan opgegroeid in het Mecklenburgse merengebied. Mijn vader was de LPG-voorzitter, mijn moeder boekhouder. Thuis
hadden we kippen, varkens, koeien; ik
ken geen leven zonder landbouw. Mijn
vader hield erg van zijn werk en liet me
zien hoe je een groot bedrijf zelfs in
moeilijke tijden bij elkaar kon houden.
Niettemin voelde hij zich door de partij
en de regering van de DDR betutteld en
onvrij in zijn beslissingen. Hij voelde
zich vaak een beheerder en dat
frustreerde hem. Daarom was hij blij
met de val van de Berlijnse muur.
Wat naar mijn mening de DDR
positief maakte, was de teamspirit en
de cohesie binnen het gezin. Daar heb
ik na de hereniging echt van
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niet in het dorp. Toch weet ik dat
het bedrijf zonder deze maatregelen
niet had kunnen overleven.
Voor mij is wat er nu gebeurt in
de coronacrisis niet eenvoudig. We
worstelen met dalende melkprijzen,
we hebben liquiditeit en planningszekerheid nodig, en het is als
balanceren op een koord om ervoor
te zorgen dat niemand besmet raakt
met het virus. Dat zou fataal zijn
voor de hele productie op zo’n grote
boerderij. Dit alles is wreed, maar
lang niet zo erg als de herstructurering, de oprichting van het bedrijf
en de vele slapeloze nachten die ik
toen had. Ik hoef nu niet massaal te
korten op personeel of oude schulden af te betalen, die hebben we de
afgelopen 30 jaar weggewerkt. En er
waren altijd crises zoals de financi-

ële crisis van 2007 / 2008. Dit alles
heeft me veerkrachtiger, vastberadener gemaakt. Ik laat me niet meer
door elkaar schudden. Tegelijkertijd
weet ik dat ik enorm profiteer van
de structuur van mijn bedrijf en dat
mijn bedrijf niet te vergelijken is
met vele andere. Ondanks de crisis
is het werk van een boer voor mij
nog steeds één van het mooiste en
meest veelzijdige. De oogst is zoiets
als positieve stress, ik ben blij met
een goede opbrengst, want er zijn
niet alleen droge jaren. Ik ontwikkel mijn bedrijf, breid stallen uit,
geef vorm aan het landschap door
de aanplantingsstructuur. Maar
bovenal is er nog iets dat voor mij
nog belangrijker is: dat niemand me
hoeft te vertellen wat ik moet doen
of moet laten.”

Een paar van de 36 werknemers op de
boerderij van Detlef Stark. Ze zijn de
pijler en ondersteuning van het bedrijf,
vooral in tijden van crisis.

geprofiteerd. We maakten in het oosten een totale economische ineenstorting door en zonder cohesie zou het
waarschijnlijk nog erger zijn geweest.
De LPG’s zijn omgezet in landbouwcoöperaties. Ik heb de fusie van de
productie van de Anklam-fabriek met
300 en de Anklam-melkproductie met
170 medewerkers geleid.
We moesten leningen afsluiten voor
de vermogensgeschillen van de vertrekkende LPG-leden en we moesten
werknemers ontslaan. Uiteindelijk bleven er 60 van de ongeveer 500 medewerkers over. Het waren de moeilijkste
gesprekken in mijn leven. Iemand ontslaan die heeft meegeholpen om een
bedrijf op te bouwen, is dramatisch.
Sommigen begroetten me jarenlang
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Dit is hoe
corona
onze
inkoop
verandert
De pandemie heeft een sterke invloed op ons consumentengedrag.
Consumenten reageren op twee
manieren op de crisis – en vertonen
gedragspatronen waarvan ze dachten dat ze lang waren overwonnen

Dr. Robert Kecskes
is handelsexpert bij
het marktonderzoeksbureau GfK in
Nürnberg. Hij is de
auteur van talrijke
onderzoeken naar
consumptie en het
winkelgedrag van
consumenten.

LINK

naar het volledige Interview:
www.dmk.de/nl/wat-onsbeweegt/nieuws-over-corona
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D

e crisis kwam in twee golven over de consument.
Het eerste veroorzaakte actionisme, het tweede
katapulteerde zijn gedrag terug naar het verleden.
Maar een voor een.Toen het nieuwe coronavirus
zich in februari in Europa steeds meer verspreidde, merkte het
marktonderzoeksbureau GfK ook een significante verandering
in het winkelgedrag op. “Er was een paniekfase in de drie weken
voor de sluiting medio maart”, legt GfK-handelsexpert Robert
Kecskes uit: “Dat was de tijd van de hamsteraankopen toen
producten zoals toiletpapier, meel en pasta buitensporig werden
gekocht.” De paniek van infectie steeg enorm, supermarkten en
discounters werden van vandaag op morgen gezien als plaatsen
van een mogelijke infectie. Daarbij kwam de angst dat bepaalde
producten binnenkort niet meer leverbaar zouden zijn, aldus
Kecskes.

Wekelijkse winkeltrend
Interessant is dat deze zorgen, althans aan het begin van de
crisis, niet tot minder winkelen hebben geleid. “Veel mensen
hebben hun voorraad op peil gehouden en zijn daarom veel
gaan winkelen. Hierdoor waren sommige producten door de
hamsteraankopen gewoonweg niet meer verkrijgbaar. Vervolgens moesten de consumenten voor bepaalde artikelen naar
andere supermarkten. Puur kwantitatief leidde dit zelfs tot
een hogere aankoopfrequentie”, rekent Kecskes voor.” Volgens
de gegevens van GfK eindigde deze fase aan het einde van de
twaalfde kalenderweek, d.w.z. op 22 maart. De volgende dag
werden er uitgebreide contactbeperkingen van kracht.
Ze veranderden het dagelijkse leven van mensen radicaal –
en dat gold ook voor hun consumptiegedrag. En wel op twee
manieren. “Mensen gaan minder vaak winkelen dan voor de
coronacrisis. Om dit te doen, kopen ze grotere hoeveelheden
in, en de trend is weer richting klassieke wekelijkse boodschappen ”, zegt Kecskes. Dergelijk winkelgedrag is een echt
anachronisme. De laatste jaren was de trend duidelijk in de
tegenovergestelde richting: consumenten winkelen vaker,
maar kopen in plaats daarvan minder artikelen per
bezoek. De pandemie veroorzaakte een terugval in het
verleden.
Terug naar huis en haard
In Duitsland zorgde de invoering van het verplicht dragen
van een mondkapje bij het winkelen in april ook voor een psychologisch keerpunt. Supermarkten en discounters bezoeken
werd door het mondkapje een duidelijk zichtbaar risico, ook
al is het aantal infecties ondertussen flink afgenomen. Vanuit
het oogpunt van de klant is het enige dat telt bij het winkelen
het zorgen voor de basisvoorraad. De verkopers hebben de
marketingmaatregelen zoals speciale aanbiedingen of borden
en displays als reactie op de pandemie drastisch
verminderd. “De winkelervaring heeft er onder
geleden”, vat Kecskes samen. In tijden van het coronavirus is niet alleen de frequentie van het boodschappen doen aanzienlijk veranderd, maar is ook

“Veel
mensen
hebben
letterlijk een
voorraad
aangelegd.”

“Velen
worden
zich ervan
bewust
dat het zo
niet verder
kan.”

de samenstelling verschoven. De contactbeperkingen gingen gepaard met weken,
soms maanden, dat restaurants en scholen,
inclusief hun kantines, werden gesloten.
Tegelijkertijd stuurden veel bedrijven hun
werknemers naar huis om te werken. “Dit
alles heeft ertoe geleid dat mensen bijna
uitsluitend thuis voor zichzelf zorgen. We
zien dan ook een aanzienlijke omzetgroei
in de levensmiddelenbranche. Bepaalde
categorieën, die doorgaans ‘buitenshuis’ worden gebruikt,
zijn ook geleidelijk aan belangrijker geworden’, zegt Kecskes. Dit komt ook de levensmiddelenproducenten zoals
melkproducenten ten goede.

Doe iets goeds voor jezelf
In sommige gevallen steeg de omzet met een percentage met dubbele cijfers in vergelijking met het voorgaande
jaar. Omdat veel consumenten tijdens de crisis bereid
waren zichzelf te verwennen. GfK-onderzoeken tonen aan
dat de verkoop van de wat duurdere merken van fabrikanten in de tweede fase van de crisis sterker steeg dan
de verkoop van de huismerken vanaf 22 maart.
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Consumenten investeerden ook geld dat werd
bespaard door het gebrek aan restaurantbezoeken en over het algemeen een beperkt
aantal vrijetijdsactiviteiten in levensmiddelen – en tot nu toe hebben ze alle economische
gevolgen van de viruscrisis voor particuliere
huishoudens getrotseerd. “De pandemie zal
de vraag naar kwaliteit en duurzaam vervaardigde producten niet verminderen”, weet
Kecskes zeker.

Gevoel van solidariteit
De GfK-expert ziet dit als een mooie kans voor levensmiddelenretailers. Op alle niveaus veroorzaakte de pandemie
naast bezorgdheid een sterk gevoel van solidariteit. Met
vrienden die elkaar lang niet mochten ontmoeten. Maar
ook met de persoonlijke omgeving. “Deze crisis heeft iedereen duidelijk gemaakt hoezeer ons consumentengedrag nu
wordt bepaald door puur de hoeveelheid. “Dit zorgt voor
grote onzekerheid”, zegt Kecskes. Hij spreekt van een wake-up call: veel mensen worden zich ervan bewust dat het
zo niet langer kan doorgaan. Steeds meer, steeds verder,
steeds goedkoper – deze logica van toename
wordt vervangen door een logica
van ontdekking en de vraag:
Hoe kan ik gemeenschappen versterken
die mij op hun
beurt weerbaarder maken
tegen dergelijke crises?
Dit omvat
duidelijk de
consumptie van
regionale
producten, ook
al zijn ze
misschien
duurder
dan de
Meer zelden, maar meer: met de
tot nu toe
inwerkingtreding van de contactbepergekochte
kingen werd het wekelijks winkelen
artikelen.”
weer een trend
In de toekomst zullen
consumenten bij
het selecteren van
producten nog meer
aandacht besteden aan
regionaliteit en kwaliteit.
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Meer informatie over het boekjaar 2019 en de
huidige situatie is ook te vinden in het jaarverslag op
www.dmk.de/nl/wie-wij-zijn/geintegreerd-jaarverslag-2019

“Ik was onder de indruk
van hoe iedereen
één lijn trok”

“Een
stresstest voor
ons allemaal”

CFO DR. FRANK CLAASSEN

“We leren
momenteel
allemaal veel
in korte tijd”
CEO INGO MÜLLER

Ingo Müller en Dr. Frank Claassen over DMK en corona,
internationale perspectieven met gesloten grenzen en
lege schappen in de supermarkten

Herr Müller, Herr Dr. Claassen,
hoe heeft u de afgelopen
weken ervaren?
Müller: Toen we besloten om de DMK
Group te reorganiseren, wisten we dat
dit een enorme revolutie teweeg zou
brengen. Daarom hebben we ons voorbereid op veel gesprekken met boeren,
werknemers, onze klanten of politici. We wisten dat we veel eisen van
alle betrokkenen. Wat we de afgelopen weken met de coronacrisis hebben en nog steeds ervaren, is een
toename die ik me niet had kunnen
voorstellen. Dit is een stresstest voor
ons allemaal. En om het meteen te zeggen: Ik ben aangenaam verrast over
hoe goed ons bedrijf en onze gemeenschap presteren in deze situatie.
Dr. Claassen: Ik was het meest onder
de indruk van hoe iedereen één lijn
trok. Binnen een paar dagen moesten
we ons aanpassen aan volledig nieuwe
arbeidsomstandigheden – thuiswerken, aanvullende hygiëne en afstandsregels in productie en logistiek. Het
feit dat we met zoveel projecten op
koers zijn gebleven en ons na een korte
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Veel consumenten realiseerden
zich pas dat de situatie ernstig
werd toen ze voor lege schappen
in de supermarkt stonden – gouden
tijden voor levensmiddelenproducenten?
Müller: Het zou fijn zijn! Maar we moeten de markt gedifferentieerd zien: de
horeca, kantines, wat we doen bij Food
Service ligt al wekenlang volledig stil.
Dit kunnen we deels compenseren door
te leveren aan de levensmiddelenhandel, waar de vraag enorm is gestegen.
Maar veel concurrenten, die voorheen
aan de horeca enz. leverden, proberen
hun producten nu tegen concurrerende
prijzen op de retailmarkt te brengen.
Veel concurrenten die voorheen vooral
aan de horeca en dergelijke leverden,
duwen nu echter hun producten tegen
concurrerende prijzen op de retailmarkt. Maar dat is normale concurrentie.

boodschappen doen. Tegelijkertijd was er vraag in de richting van
detailhandel om rekening te houden met de lokale landbouw als
garantie voor volle schappen ...
Dr. Claassen: De duitse bondskanselier en de minister van Landbouw hebben detailhandelaren en boeren naar
Berlijn gehaald en een beroep gedaan op
detailhandelaren om geen levensmiddelen tegen bodemprijzen aan te bieden.
Levensmiddelen hebben hun waarde!
Müller: Er zijn tegenstellingen bij de
implementatie. Denk aan de grote reclamecampagnes die detailhandelaren
tijdens de hoogtijdagen van de crisis
hebben gevoerd. Daarvoor werden de
medewerkers hartelijk bedankt. Dat is
terecht verdiend, maar een woord aan
de boeren, aan de industrie, die voorraden in het schap levert, zou gepast zijn
geweest. Dat kwam deels, maar in vergelijking in mindere mate. Want zonder
hen en zonder ons hadden de caissières
niets te scannen gehad.

Aanvankelijk waarschuwde de politiek voor voorzichtigheid bij het

Niettemin hadden consumenten
de indruk dat bepaalde goederen

pauze op onze inhoud hebben geconcentreerd, verdient veel respect.

schaars konden worden en
hebben ze houdbare melk en
pasta gehamsterd …
Müller: We hebben nooit een leveringsknelpunt gehad. Integendeel: we hebben onze leveringen van bepaalde producten in zeer korte tijd met 30 procent
verhoogd. Dat was een enorme uitdaging voor productie en logistiek. Onze
klanten waarderen dit en hebben ons
gezien als een uiterst betrouwbare leverancier. Deze prestatie is aan elke werknemer te danken en ik wil elke werknemer daarvoor uitdrukkelijk bedanken!
Maar er waren niet
alleen uitdagingen …
Dr. Claassen: Nee. Ook op de serviceafdelingen van DMK moesten we snel
reageren. Zo gaven we de voorkeur aan
de introductie van Microsoft Teams,
zodat we bijvoorbeeld sneller videoconferenties konden houden. Een verademing voor medewerkers die vanuit huis
werken. Hierdoor konden we blijven
samenwerken, zelfs als we elkaar niet
op kantoor konden ontmoeten. Het One
Finance-project (zie pagina 52) laat

zien dat we daardoor nauwelijks
tempo verloren.
Maandenlang waren de grenzen
dicht en sommige nog steeds. Wat
betekent dit voor de internationalisering van het bedrijf?
Müller: We zullen onze betrokkenheid in het buitenland blijven bevorderen. Dit geldt voor onze kernmarkten Nederland, Rusland en China (zie
pagina 36 / 37). Belangrijk: we zien deze
landen als onze eigen markt, die we ter
plaatse individueel willen bedienen.
We blijven werken aan het creëren van
nauwere en betere verbindingen tussen
de individuele locaties, om van elkaar
te leren en om processen te standaardiseren en te vereenvoudigen. Deze
weg slaan we in met ons MAXIMA-project in Nederland, bij het uitbreiden
van onze activiteiten in Rusland en
ook bij onze activiteiten in China.
Wanneer keert het
normale leven terug bij DMK?
Müller: Toen mij werd gevraagd wanneer de rust zou terugkeren, zei ik

ooit: waarschijnlijk nooit. We leven in
een extreem agile omgeving, zaken als
corona versterken dit nu. Dit vereist
dat we net zo agile zijn om veranderingen te herkennen en te beheren. Dat
brengt ook een nieuwe taak voor onze
managers met zich mee: ze moeten de
medewerkers motiveren en informeren
en tegelijkertijd openstaan voor feedback en kritiek. We zien keer op keer
dat de coronapandemie geenszins op
zijn retour is. Integendeel: we hebben
de afgelopen maanden allemaal veel
geleerd. Met deze kennis en de nodige
voorzichtigheid blijven we handelen.
Wat was voor u persoonlijk
de afgelopen weken de
belangrijkste ervaring?
Dr. Claassen: Ik was onder de indruk
van de flexibiliteit en creativiteit van
onze medewerkers.
Müller: We praten vaak over onze
bedrijfsrichtlijnen. In de afgelopen paar
weken hebben we gemerkt dat we ze
daadwerkelijk naleven.
Ondernemend, eerlijk en innovatief.
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Wat maakt een
goede manager?

capaciteit beperken of stoppen,
maar zou ook leiden tot kort werk
en baan onzekerheid.

Luisteren, communiceren, handelen – leiderschapsvaardigheden worden bijzonder
uitgedaagd in de crisis. Ines Krummacker, Chief Human Resources Officer DMK,
weet dat er hierbij geen plaats is voor hiërarchisch denken
Managers moeten nu een rots in de
branding zijn voor hun werknemers.
Voor welke uitdagingen staan ze
momenteel?
Ze moeten hun leiderschapsvaardigheden nu heel snel gebruiken om teamleden
op afstand bij elkaar te houden. Ze moeten afwegen of de middelen die iedereen
nodig heeft om vooruit te komen voldoende
zijn – zijn de samenwerkingshulpmiddelen geschikt of moet aan bepaalde onderwerpen prioriteit worden gegeven of juist
niet? Communicatie is de sleutel om de
stemming in de teams te achterhalen en
correct en gericht te kunnen reageren. Dit
is niet makkelijk. Conflicten, ondertonen
en gevoeligheden worden gemakkelijker
ervaren wanneer je langsloopt of in directe
gesprekken.
Wat wordt duidelijk als je alleen
op afstand communiceert?
Het laat zien wie als manager echt
gemaakt is om de nieuwe werkvormen te
beheersen. Veel leidinggevenden leiden
agile teams die bijna onafhankelijk aan
projecten werken. Medewerkers hebben
ondersteuning nodig en ze moeten weten
dat ze hun ideeën kunnen inbrengen en
op ooghoogte kunnen communiceren. Een goede manager
geeft zijn team een
podium –
bang
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zijn voor de manager omdat hij alleen
leidt volgens hiërarchische patronen werkt
tegenwoordig niet meer. Integendeel: medewerkers die niet mee durven te doen – of
soms een fout durven te maken! – voeren
hun taken alleen uit volgens de voorschriften. Fouten mogen maken en meedoen zijn
waarden die bij DMK worden nageleefd.
Op afstand is vaak te zien of een
veranderingsproces vruchten
afwerpt. Wat is het effect van agile
werkvormen, de introductie van
thuiswerken en samenwerkingstools?
Bijna geheel positief, ook al hebben sommigen er nog moeite mee. De meeste mensen
zeggen: het kan duidelijk ook op een andere
manier. Dit komt omdat we het MOVE-project ruim voor de pandemie hebben gelanceerd: een optimalisatie van het hele
werkproces dat veel efficiëntere processen
mogelijk maakt. Dat omvat thuiswerken en
een actieve feedbackcultuur. We merkten
gewoon dat werknemers de behoefte
hebben om te worden aangesproken, gewaardeerd en

U werkt al 34 jaar bij DMK en hebt
ook een andere managementcultuur ervaren – waarom was de
verandering belangrijk?
Aan het begin van mijn werkzame leven
symboliseerde de manager – zoals bij

ondersteund. Dat betekent dat ik
geïnteresseerd moet zijn in en naar
ze moet luisteren – vooral in moeilijke tijden. Collega’s zijn niet alleen
ruimtelijk van elkaar gescheiden,
ze beleven ook privé een periode
van onzekerheid. Hoe en waarmee kan ik ze voor me winnen? Wie
als manager extra druk uitoefent,
krijgt uiteindelijk een team dat
slecht presteert.
Wat als communicatiemogelijkheden via thuiswerken
niet waren geïntroduceerd –
vóór de pandemie?
Het is duidelijk dat we op administratief gebied niet in staat zouden zijn om te werken en dat
zou niet alleen onze
operationele

bedrijf hen vanaf het begin respecteert
en laat ‘meedoen’.
Dit vereist vertrouwen
van de manager ...
... en dat is precies waarom we er in
het sollicitatiegesprek op letten dat de
managers in onze bedrijfscultuur passen. We stellen zeer duidelijke eisen
aan leiderschap: in een speciale potentieelanalyse leren we veel over hun
persoonlijkheid - zelfs voordat ze aan boord komen.
Hoe informeer je
naar iemands
persoonlijkheid?
Het gaat
niet om de
details,
maar we
krijgen
een goede
algemene
indruk als
we vragen waar
de persoon
voor staat,
waar hij zich
zorgen over
maakt, wat zijn
leven heeft gevormd.
Met welke uitdagingen kreeg hij in zijn leven te
maken of wat geeft hij zijn kinderen mee onderweg? We bekijken de cv
en stellen vragen die wij passend vinden.
Op basis van de antwoorden kunnen we
heel goed de mindset van een persoon herkennen.

“Een
goede
manager geeft
zijn team een
podium”

veel
andere bedrijven – het beeld van het
betere, slimmere en qua status
veel hogere mens dan jijzelf. De werknemer was duidelijk ondergeschikt aan
de manager. Toen ik begon als jongvolwassene in het bedrijf – op dat moment
nog Botterbloom Milch + Eiscrem eG –
smeerde ik broodjes voor het privéverjaardagsfeestje van de baas of kocht ik
een cadeau voor zijn nichtje. Gek, toch?
Dat was de norm. Jongeren zouden je
tegenwoordig voor gek verklaren. Ze
letten goed op of het leiderschap in een

Kunnen medewerkers zelf
de manager beoordelen?
Ja absoluut! De afgelopen twee jaar hebben we onze uitgebreide medewerkersonderzoeken gebruikt om te controleren of onze managementcultuur goed
wordt ontvangen in het dagelijkse werk.
Deze ‘change tracker’ is weliswaar anoniem, maar kan worden opgesplitst in
teams. Het instrument laat zien welke

maatregelen een manager heeft genomen en of deze de gewenste resultaten hebben behaald. Het geeft echter
ook aan waar de schoen wringt, zodat
de manager gerichte tegenmaatregelen kan nemen. Een soort samenvatting van leiderschapsvaardigheden is
te lezen aan de hand van een nieuw
kengetal: de Human Capital Index.
Als de index daalt heeft de manager
een heel duidelijke taak om nieuwe
maatregelen te ontwikkelen en verder te werken aan het onderwerp leiderschap. Idealiter met het team.
Wie is volgens u een
goede manager?
Dit is iemand die zijn zwakheden kent en
ze onderkent. Niemand is perfect en als je
dat accepteert, is het mogelijk om je team
te laten zien dat je niet onfeilbaar bent.
Dit helpt medewerkers weer om de angst
om zelf fouten te maken te verliezen. Ik
denk dat fouten maken deel uitmaakt
van beter worden. Op deze manier wordt
een manager benaderbaarder en meer
een figuur waarmee je je kunt identificeren. Natuurlijk moet hij of zij technisch
bekwaam zijn, maar het heeft geen zin als
hij of zij nooit heeft geleerd om met moeilijkheden en hindernissen om te gaan.

Over de persoon:
Ines Krummacker, 50, Chief Human
Resources Officer, werkt al 34 jaar
bij DMK. Na het afronden van haar
opleiding in het bedrijf, bekleedde ze
alle HR-functies totdat ze in 2015 lid
werd van het managment van DMK
op HR-gebied.

Juli 2020 MILCHWELT 29

TOPTHEMA

Crisismanager
Hermann
Köster wist
al vroeg dat
het coronavirus ook veel
van DMK
zou vergen.

“Corona-taskforce”

De juiste weg
door de crisis
Onder leiding van Hermann Köster manoeuvreert
het crisisbeheerteam van DMK door de coronapandemie. Bovenal voelt hij dankbaarheid

Afstand
houden

A

l in februari begon
het managementteam te vermoeden
dat de situatie
ernstig kon worden. De crisismanager
van de DMK Group volgde het nieuws
uit China met groeiende bezorgdheid,
las veel berichten over de longziekte,
die zich snel verspreidde in Wuhan
en inmiddels ook in Italië. En hoewel
Covid-19 in dit land bij virologen al
een begrip was, de voetbalbundesliga
in volle stadia speelden en duizenden
mensen hosten met carnaval, riepen
Hermann Köster en de crisismanagers de “Corona Task Force” van de
DMK Group bijeen. Het team
van experts, dat inmiddels
uit meer dan 30 leden
bestaat, heeft ervoor
gezorgd dat DMK, haar
medewerkers en boeren
de crisis tot dusver
grotendeels ongedeerd
hebben overleefd. Door
snel de juiste beslissingen
te nemen en maatregelen met
vooruitziende blik te implementeren.

Vergadering

Maar één voor één.
De taskforce, die naast Köster ook
de leden van het DMK-management
en verantwoordelijke leden van het
DMK-crisisteam omvat, informeert
vanaf begin maart regelmatig medewerkers met initiële mededelingen,
posters en e-mails over de eerste
voorzorgsmaatregelen: meer handhygiëne, afstand houden en, vooral,
thuisblijven bij verkoudheidsverschijnselen. Deze doelgerichtheid werpt
zijn vruchten af: tot op heden zijn er
zeer weinig coronagevallen in de DMK
Group. Je spreekt elkaar elke dag, je
bent 24 uur per dag in gesprek: Waar
moeten we rekening mee houden?
Wat is het volgende? Hoe kunnen we
ons bedrijf en onze medewerkers het
beste beschermen? Aan het begin van
de crisis is het al duidelijk: DMK is ook
voor Duitsland als belangrijk bedrijf in
de levensmiddelenindustrie cruciaal.
Toen het aantal besmettingen in dit
land medio maart omhoog schoot,
was besluitvormingskracht nodig. Op
13 maart liet de taskforce alle leidinggevenden weten dat medewerkers
met kantoorwerk vanaf nu zoveel
mogelijk thuis moeten werken. “Ik ben
verheugd over hoe snel ons bedrijf,
samen met

IT, deze optie voor ongeveer 1.500
medewerkers heeft kunnen implementeren”, zegt Köster. Een prestatie die de
moeite waard was en tot op de dag van
vandaag heel goed heeft gewerkt. “Ik
was aanvankelijk sceptisch, maar na
meer dan drie maanden moet ik zeggen
dat de interactie via telefoon en videoconferenties perfect is geïntegreerd in
ons dagelijks leven”, zegt CHRO Ines
Krummacker. “Om regelmatig contact
met collega’s te houden, hadden sommige afdelingen zelfs een dagelijkse
videokoffiepauze voor het team.”
Elke werknemer en elk segment
van het bedrijf werd getroffen door
de impact van de pandemie. Naast
de boeren op hun boerderijen waren
de werknemers in de fabrieken in
deze periode een belangrijke schakel
om de productie en bevoorrading
van de bevolking te waarborgen.
“Mijn dank gaat uit naar iedereen die
onvermoeibaar inzet heeft getoond”,
prijst Köster: “Ik bedoel iedereen: van
de boeren tot de medewerkers van
de melkinzameling, de interne
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verkoopafdeling, de medewerkers in
de fabrieken en de magazijnen. En natuurlijk de teams van de administratie.
Ze moesten ter plaatse
zijn om het bedrijf
draaiende te houden.”
Over het algemeen
waren de afgelopen
vier maanden een les in
teamspirit en een gevoel
van verbondenheid op
alle terreinen van het
bedrijf.

digitale vergaderruimtes, leveranciers en dienstverleners moesten
bijvoorbeeld voldoen aan speciale
hygiënevereisten en
externe bezoeken aan
de fabrieken werden tot
een absoluut minimum
beperkt. Sterker nog:
de aanbevolen catalogus met maatregelen,
die is ontwikkeld op
basis van de bevindingen van de gezondheidsautoriteiten en het
Robert Koch Instituut,
strekt zich uit van de
reinigingscyclus van de
sanitaire ruimtes tot de plaatsing van
de desinfectiedispensers, de installatie van scheidingswanden op plaatsen
waar naleving van de minimale afstand niet mogelijk is of de afgifte van
mond-neusbeschermende maskers.
Kortom: het uitgebreide plan houdt
rekening met elk klein detail.

“Het
betekent dat
je het hoofd
helder moet
houden en
niet slordig
moet
worden.”

Ook op logistiek gebied
werden de effecten van
corona snel merkbaar.
“We waren non-stop
bezig met het onderwerp”, zegt
logistiek directeur Hartmut Buck:
“Terwijl we bezig waren met het
beveiligen van extra opslagcapaciteiten voor eindproducten, verpakkingen en lege flessen, moesten we
onze toeleveringsketens in de gaten
houden vanwege het sluiten van de
grenzen en het vertraagde goederenverkeer om onze klanten in binnenen buitenland te blijven bevoorraden.
In deze fase was vooral de
samenhang in het bedrijf
merkbaar. “ Terwijl veel medewerkers met pc-werkplekken hun werk
vanuit huis deden en
snel compleet nieuwe
processen en afspraken ontwikkelden,
waren Köster en zijn
taskforce mentaal een
stap verder. Hoe ziet
een ‘nieuw normaal’ bij
corona eruit, nieuw dagelijks
werk en nieuwe productie in tijden
van de pandemie? En ook: Hoe bereiden we ons voor op een mogelijke
tweede golf van infectie? Tijdens de
pandemie ontwikkelde de taskforce
uitgebreide procedurele instructies
om de gezondheid van werknemers te
beschermen en om productie- en toeleveringsketens te kunnen beveiligen.
Zakenreizen werden verplaatst naar

Elke medewerker ontving een folder
met de belangrijkste instructies voor
actie en gedrag om het gemakkelijker
te maken om de dagelijkse
routine over te nemen.
Het bedrijf is dus goed
voorbereid op een terugkeer naar een ‘nieuw
normaal’.
Vooralsnog wordt
thuiswerken op vrijwillige basis tot eind
augustus verlengd
voor alle medewerkers. Zo lang blijven
ook kantines gesloten.
Bijeenkomsten mogen alleen
plaatsvinden met inachtneming van
de geldende regels voor afstand en
hygiëne. Avondevenementen blijven
voorlopig verboden.

Hygiëne

Is de crisis daarna voorbij?
Onwaarschijnlijk.
Van het begin was één
ding hem duidelijk, zegt
Köster achteraf: “Niemand

kon en kan precies inschatten hoe de
pandemie daadwerkelijk zal uitwerken. Het was een kwestie van het
hoofd helder houden, hard werken en
niet slordig worden, ook al waren er
fasen waarin we allemaal diep adem
moesten halen.“ Als de dalende infectiecijfers in juni hoop geven op een
beetje ‘normaliteit’ en het landelijke
besluit om maatregelen te versoepelen wordt genomen, ontspant ook de
crisismanager voor het eerst.

Maar één ding is hem nu duidelijk:
de crisis is geen sprint en niet voorbij –
het lijkt veel meer op het lopen van
een marathon.
Dit vereist doorzettingsvermogen,
en aandacht en doordacht handelen
blijven zijn topprioriteit.
“We werken en leven in een
pandemie, wat voor ons allemaal
een uitdaging is. De situatie en alle
inzichten ontwikkelen zich dynamisch. Dat moeten we zelf ook zijn
– en tegelijkertijd het hoofd koel
houden zonder in overdreven actief
handelen te vervallen”, zo vat Köster
een van de meest turbulente fasen
van zijn professionele leven samen:“
Dus voor ons geldt het nog steeds:
ook al is de situatie momenteel
enigszins ontspannen, we
moeten waakzaam blijven
en de ontwikkelingen
op de voet volgen. Als
we blijven handelen met
gevoel voor verhoudingen
en een vooruitziende blik, zullen we als bedrijf de crisis ook in de
toekomst samen goed de baas blijven
en er zelfs sterker uitkomen.”
Maar met al het nauwgezette werk van
de coronavirus-taskforce is het duidelijk dat, niet in de laatste plaats, de reden en de bereidheid om samen
te werken van alle boeren
en werknemers ertoe
hebben bijgedragen
dat DMK tot dusver zo
succesvol door de pandemie is gekomen.

Niet ziek naar
het werk
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One Finance
Focus op controle

DMK moderniseert zijn financiële afdeling –
en maakt daardoor cijfers transparanter en
werkprocessen efficiënter
Projectmanager Dirk Mahlstedt,
Head of Planning&Reporting
and Projects

D

r. Dirk Mahlstedt, projectmanager bij One Finance,
is tevreden. Op initiatief
van CFO Dr. Frank Claassen is Mahlstedt sinds december 2019
verantwoordelijk voor de reorganisatie
en modernisering van de financiële
afdeling. Het kernteam van bijna 20
medewerkers rond Dirk Mahlstedt,
Claudia Parman,
Werner Krieger, Frank
Keßling en Florian
Haberland houdt zich
bezig met het reorganiseren van processen
en werkstappen en
het betrouwbaarder
en bewijskrachtiger
maken van de cijfers.
Daarnaast zijn er
desgewenst experts uit
de vakgebieden zoals personeel, Global
Business Services, productie, verkoop
en natuurlijk IT.

daarom een belangrijk onderdeel van
de CFO-agenda, waarmee de financiële
afdeling van DMK toekomstbestendig moet worden gemaakt. Om dit te
bereiken moet het projectteam diep
ingrijpen in individuele processen
en systemen. “Wij pakken alles aan”,
zegt Mahlstedt: “rekenmodellen, de
rapportage, planning en de financiële
organisatie.”

Focus op melkprijs
Wat op het eerste gezicht abstract
lijkt, heeft zeer praktische implicaties:
met de invoering van de ‘ambitieuze
melkprijs’, een streefprijs, als een van de
eerste grote veranderingen, wordt rekening
gehouden met de
gerechtvaardigde verwachtingen van boeren
van een concurrerende
melkprijs. Deze streefprijs voor uitbetaling is
gebaseerd op het zogenaamde gemiddelde van
11, d.w.z. de prijs die de belangrijkste
concurrenten aan de boeren betalen.
In de managementrapportage is nu
eenvoudig te zien of de BU’s deze beoogde betalingsprijs hebben bereikt of
welke kloof nog moet worden gedicht.

“Ons
project
is een
investering
zoals elke
andere echte
investering.”

Onderdeel van de CFO-agenda
Net als alle andere delen van DMK
moet ook de financiële afdeling sneller
en efficiënter worden. Tegelijkertijd
moeten de cijfers betrouwbaarder
en transparanter worden zodat het
management een solide basis heeft
voor besluitvorming. One Finance is
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Met een visie op de toekomst
Voor het eerst introduceert One Finance ook een strategische financiële
planning. Het zal in de toekomst vooruit blijven kijken en tegelijkertijd min-

der middelen gebruiken. “Tot dusver
hebben we een plan voor het volgende
jaar gemaakt en dat vervolgd”, zegt
Mahlstedt. “Elk jaar moesten medewerkers van de financiële afdeling dit
plan meerdere keren herzien.” In de
toekomst komt er een strategische
financiële planning met een horizon
van tien jaar, een middellangetermijnplanning die de komende drie jaar
onder de loep neemt en concrete jaarplanning. Deze wordt maar één keer
opgezet en dan pas in de tweede helft
van het jaar. CFO Dr. Frank Claassen
verwacht niet alleen meer continuïteit
van dit systeem. De verantwoordelijken zullen in de toekomst ook moeten
worden afgemeten aan de vraag of zij
hun doelen op korte, middellange en
lange termijn bereiken.

“We staan op een bouwplaats”
“Ons project is een investering zoals
andere materiële investeringen – alleen
dat we geen machines of gebouwen
kopen, maar investeren in processen
en systemen”, legt Mahlstedt uit. De
planning startte in het najaar van 2019
en de financiële functie moet eind 2021
worden gemoderniseerd: in 2020 ligt
de focus op de 4 melk-BU’s, in 2021
wordt de hele Group meegenomen.
One Finance kan voortbouwen op
de resultaten van voorbereidende
projecten, die nu zijn samengevoegd
tot een coherent totaalsysteem. Door
de veranderingen in verband met One
Finance zit de financiële afdeling in
een transitiejaar. “Uiteindelijk staan

Marco Bode, voorzitter van
de raad van commissarissen
SV Werder Bremen en
Europees voetbalkampioen

we hier op een grote bouwplaats: de
kernrenovatie vindt dit jaar plaats
en in 2021 breiden we de zolder uit”,
vat Mahlstedt samen.

Transparantie creëert perspectief
“Een ander doel van One Finance
is om de cijfers veelzeggender te
maken. “Met de oprichting van de
BU’s drie jaar geleden hebben we de
organisatiestructuur aangepast aan
de marktvereisten. Maar omdat verschillende stadia met toegevoegde
waarde van productie tot verkoop
worden gecombineerd in een BU,
zijn de bestaande cijfers vaak niet
veelzeggend genoeg.”
Een ander doel van One Finance
is om de cijfers veelzeggender te
maken. “Met de oprichting van de
BU’s drie jaar geleden hebben we de
organisatiestructuur aangepast aan
de marktvereisten. Maar omdat verschillende stadia met toegevoegde
waarde van productie tot verkoop
worden gecombineerd in een BU,
zijn de bestaande cijfers vaak niet
veelzeggend genoeg.”
One Finance heeft ook gevolgen
voor de bedrijfscultuur
Met alle concentratie op processen, tools en cijfers houdt het team
rond Mahlstedt de medewerkers en
stakeholders in de BU’s in de gaten,
die alle veranderingen moeten ondersteunen en implementeren. One
Finance is de motor achter het creëren van een ‘one way of working’ op
het gebied van financiën en daarbuiten. Daarom is Change Management
ook een belangrijk onderdeel van
het project om de medewerkers te
overtuigen van de voordelen van de
vele innovaties en om acceptatie te
verwerven en deze nieuwe gemeenschappelijke ‘way of working’ te
verankeren.
De coronacrisis heeft aangetoond
hoe goed dit werkt binnen het team.
Want slechts twee maanden na de
daadwerkelijke start van het project
gingen de teamleden thuiswerken. Er
waren echter nauwelijks beperkingen in de samenwerking, vertelt Dirk
Mahlstedt. “Conceptueel werken
was in eerste instantie in ieder geval
moeilijk. Maar over het algemeen
ben ik verbaasd over hoe goed je
virtuele resultaten kunt behalen.”

Vertrouwen
creëert
succes
Hoe meer een team
weet over de tactiek
en strategie van een
bedrijf, hoe beter het
kan presteren

D

at zagen we in het vorige
nummer Voor voetbalteams
is het erg belangrijk dat
iedereen op het veld staat
met dezelfde tactiek in gedachten en
niet elke speler zijn eigen doel nastreeft. Om dit te laten slagen, moeten er doelen en strategieën zijn en
tactieken effectief
gecommuniceerd
worden. Maar ook
de voorbereiding
op de by tegenstander een steeds
belangrijkere rol.
Bij de gestandaardiseerde spelvoorbereiding, die
bijvoorbeeld door
onze trainer Florian Kohfeldt wordt
uitgevoerd, ligt de focus op maximale
transparantie over alle relevante informatie. Het team wordt collectief en
individueel voorbereid op de volgende
tegenstander. Daarbij helpt het verzamelen van analyses, prestatiegegevens
en statistieken van tegenstanders van
eerdere wedstrijden voor de loopprestatie (afstand, sprints), duelsterkte, passnauwkeurigheid (packing =
hoeveel tegenstanders worden voorbij

gespeeld?) of doelpuntgevaar (expected goals) en effectiviteit. Alle informatie wordt dan voorbereid in een
teamsessie, in videoanalyses of zelfs in
individuele apps voor de spelers. Het
grote doel erachter: de best mogelijke
voorbereiding op de volgende wedstrijd! Transparantie speelt ook een
steeds belangrijkere rol bij bedrijven.
Een zeer spannende tool is het zogenaamde scoreboard-management.
Kengetallen van bedrijven of belangrijke informatie over de status van
projecten voor de medewerkers of het
betrokken team worden gevisualiseerd
zodat het voor iedereen duidelijk is
wat de huidige “score” is en welke
gemeenschappelijke
doelen iedereen voor
ogen moet hebben!
De tool kan kleine
doelen ondersteunen,
zoals het vergroten
van de effectiviteit
van vergaderingen,
of doorgaan totdat de
volledige financiële
kengetallen van het
bedrijf transparant zijn. Voor managers betekent dit dat zij medewerkers
veel vertrouwen moeten geven. Als
dat gebeurt, biedt dat grote kansen.
Want als iedereen in het bedrijf goed
op de hoogte is en de doelen, uitdagingen, problemen en successen kent,
is dat goed voor de motivatie van
medwerkers en de bedrijfscultuur!
Elke voetballer kan tenslotte op elk
moment naar het scorebord kijken
om te zien hoe het met hem gaat!

“Transparantie
speelt ook
een steeds
belangrijkere
rol in het
bedrijf ”
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De Gouwe Ouwe ...
Uniekaas staat al
meer dan 50 jaar voor
pure, echte Hollandse
Gouda – en is niet
meer weg te denken
uit de Nederlandse
huishoudens. Dankzij
digitale opties wordt
het nu nog meer
zichtbaar

Het succes van Uniekaas is gebaseerd op inventiviteit en vakmanschap, maar altijd met een oog voor iets nieuws. Ook tijdens de crisis
gaat het bedrijf daarmee door. “Midden in de coronapandemie zijn
we in mei met een communicatiecampagne van start gegaan om
de naamsbekendheid te vergroten”, aldus Corrien Bakker, Marketing
Manager DOC Dairy Partners/Uniekaas. “Maar ook om de consument
te begeleiden met zijn koopbeslissing en hem beter dan voorheen te
leren kennen.” In dit besluitvormingsproces zijn er verschillende informatiepunten tussen de klant en een merk. Dit omvat niet alleen
de directe interactie tussen klanten en bedrijven – advertenties, reclamespotjes, websites –maar ook indirecte informatiepunten waar
men de mening van derden over een merk, een product of dienst
krijgt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan testportals, gebruikersforums en
blogs. Via deze indirecte informatiepunten, die niet direct door bedrijven kunnen worden beïnvloed, zoeken klanten precieze informatie.
Een diepgaande kennis van het gehele beslissingsproces van de klant
is daarom een basisvereiste voor een klantgerichte marketingen verkooporganisatie

Corrien Bakker is sinds 2020 Marketing Manager DOC
Dairy Partners / Uniekaas in Kaatsheuvel.
Daarvoor was ze acht jaar Marketing Manager
DOC Dairy Partners.

... volledig digitaal.
In gedachten houden
Met de campagne is een complete informatieketen opgezet, zodat de klanten tijdens het winkelen Uniekaas in
gedachten houden. TV-programma’s gericht op de Uniekaas doelgroep worden op televisie begeleid door korte
Uniekaas spots. De buitenreclame richt zich op advertentieruimtes in de directe omgeving van supermarkten. “De
huur ervan was voordelig omdat veel bedrijven in verband
met de COVID-19-pandemie hun boekingen hadden geannuleerd. Dit maakte het gebruik van grote oppervlakken
mogelijk. En aangezien winkelen in de coronacrisis lange
tijd de enige manier was om naar buiten te gaan, werden
de posters zeer goed ontvangen,” aldus Bakker.

Door middel van digitale advertenties de omzet verhogen
Uniekaas weet ook digitaal de aandacht op zich te vestigen. Hiervoor zijn speciale display-advertenties en reclame op sociale media ontwikkeld. Als klanten met mobiele
telefoons in de omgeving van een verkooppunt komen,
ontvangen ze de actuele advertentie op de mobiele telefoon van de op dat punt verkochte Uniekaas producten.
Het is nu al duidelijk dat dit een positief effect heeft op
de omzet en merkbekendheid. “Voor Uniekaas waren de
afgelopen weken een zeer interessante en aantrekkelijke
tijd om actief met de communicatie naar klanten bezig te
zijn. Tijdens de pandemie zijn klanten veel sterker op zoek
zijn naar geloofwaardige merken die ze al kennen”, legt de
marketingmanager uit. Als oudste Nederlandse kaasmerk
heeft Uniekaas duidelijke voordelen. “En de aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding geeft de klant de laatste
koopimpuls”.

Met display-advertenties wordt geadverteerd
op sociale media. In de buurt van verkooppunten die Uniekaas aanbieden, worden bij klanten
advertenties op hun mobiele telefoon
weergegeven.
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SAFE GUARDING

Hier worden de richtlijnen en
strategieën ontwikkeld, op basis
waarvan wij werken.

SKILLS

Hier zijn de conceptuele
vaardigheden en knowhow
van onze gehele onderneming
geconcentreerd.

SHAPE

Onder deze paraplu komen de zes
businessunits van ons bedrijf samen.
Elke unit heeft zijn eigen BU Head.

SERVICES

Als interne dienstverlener biedt de
afdeling GBS (Global Business Services)
zijn processuele vaardigheden aan de
gehele onderneming aan.

PROJECT MAXIMA

Globaal denken en doen
De coronacrisis laat ook de grenzen aan de globalisering zien.
Niettemin blijven wij ons ontwikkelen als internationale onderneming

G

lobalisering en internationalisering zijn belangrijk voor
alle exporterende landen.
De economie van deze
landen heeft aan den lijve ondervonden
dat mondiale afhankelijkheden een probleem kunnen zijn. Internationale toeleveringsketens zijn kwetsbare structuren.
Productie uitbesteden aan het buitenland heeft geen zin als de grenzen op
slot zijn, vliegtuigen niet meer vliegen
en schepen vastzitten in de havens.
Maar voor onze zuivelfabriek
staat vast: de internationalisering
van DMK blijft een belangrijke pijler van
onze toekomstige strategie.
Onze activiteiten in Nederland,
Rusland en de samenwerking met
China staan momenteel centraal.
Export is een belangrijke pijler voor
DMK. CEO Ingo Müller geeft aan, dit is
wel onder voorbehoud van: “Regionale
vestigingen in Rusland of China met
lokale teams zijn voor ons effectiever
dan alleen exporteren
vanuit Duitsland.”
Klassieke export naar
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Duitse SAP-software wordt geleidelijk in
geselecteerde landen heeft alleen zin
Nederland uitgerold. Het is ons doel om
als DMK daar een dienovereenkomstig
aan het einde van deze projecten een
groot volume heen kan brengen.
mondiaal denkende organisatie te zijn.
Het is vooral belangrijk dat er zich
Het 4S-model definieert vier duidebij het werken met organisaties in
lijke verantwoordelijkheidsgebieden
andere landen geen wrijvingsverliezen voordoen. Dubbel werk is niet
voor het management. Hiermee moet
de moeite waard en kost alleen maar
dubbel werk worden voorkomen en de
geld. DMK bevindt zich in een aanpasflexibiliteit, kennis en knowhow over
singsproces dat uiteindelijk een vlotte
alle organisatie-eenheden worden
samenwerking oplevert.
verdeeld. Verantwoordelijkheden zijn
In Nederland draait project MAXIMA
duidelijk verdeeld. De desbetreffende
op volle toeren. Daarbij moeten alle
organisatie-eenheden kunnen zich dus
processen en structuren aan het
concentreren op hun kerntaken:
DMK-management in Duitsland worden • Onder de term safeguarding worden
aangepast. De collega’s van DOC, DDP,
in het zogenoemde in Corporate Center richtlijnen ontwikkeld waarnaar
Uniekaas, DVN en DP Supply werken
alle bedrijfsonderdelen handelen.
in de toekomst volgens het beproefde
Hier ontstaan de hogere strategieën
model van hun Duitse collega’s.
op grond waarvan, bijvoorbeeld, de
Hoewel het werken in 4S-Logic nu
kapitaalverdeling binnen de on(bijna) normaal is in Duitsland, worden
derneming plaatsvindt. Er wordt
de mechanismen van dit model uitgelegd op de Nederlandse locaties
dagelijks gecontroleerd of onze
bedrijfsactiviteiten binnen de
en wordt het werk hierop
afgestemd. Ook onze
strategie van ons bedrijf passen.
• Onder het label shaping
worden alle lokale, regionale

en wereldwijde bedrijfseenheden
samengebracht die onze bedrijfsstrategie operationeel uitvoeren.
Alle zes businessunits van DMK
werken onder deze paraplu. Dagelijks wordt gecontroleerd of wat wij
doen zinvol is voor een optimale
uitvoering van de klantactiviteiten.
• Skills bundelt de expertise voor
alle andere afdelingen en stelt deze
centraal beschikbaar. De vraag die we
dagelijks stellen: Heeft de activiteit
specifieke expertise nodig waar meerdere units van kunnen profiteren?
• Onder de paraplu van services worden alle diensten voor andere afdelingen gebundeld die zich vaak herhalen.
Bijvoorbeeld salarisadministratie of
boekhouding. Deze diensten moeten worden gestandaardiseerd en
centraal worden aangeboden. Vraag
van collega’s: Zijn er activiteiten die
voor meerdere units gestandaardiseerd kunnen worden uitgevoerd?

Internationalisering is echter geen
eenrichtingsverkeer.
Natuurlijk nemen we in Duitsland
ook goede ideeën die in Nederland

ontstaan of al zijn uitgevoerd over.
Kennis en knowhow moet over alle organisatie-eenheden worden verspreid.
Onze visie voor 2030 geldt in principe
in alle landen waarmee we werken. Dit
is belangrijk voor een gemeenschappelijke identiteit. Zeker in een traditierijke coöperatie waarbij het gevoel erbij
te horen tussen boeren en werknemers
zo centraal staat.

weten hoe we het beste uit melk
kunnen halen en zetten ons in voor
onze duurzame verantwoordelijkheid.
Wij zijn verantwoordelijk voor onze
melkveehouders, medewerkers en
consumenten en we weten hoe we
een concurrerende melkprijs kunnen krijgen, een platform kunnen
creëren voor onze medewerkers en
goede producten kunnen maken.

ONZE VISIE:
Als het gaat om melkproducten met
een natuurlijke oorsprong zijn wij voor
klanten de eerste keuze. Zo mogelijk een leven lang. Zuivelproducten
blijven de basis van onze productportfolio. We bieden de beste keuze aan
zuivelproducten en breiden uit naar
aangrenzende levensmiddelen- en
dranksegmenten. In geselecteerde
strategische markten willen wij de
toonaangevende partij worden.

ONZE WAARDEN:
Bij alle veranderingen is het belangrijk dat een bedrijf het over zijn
kernwaarden eens is. Bij DMK staan
we voor eerlijkheid, innovatie en
ondernemerschap. Waar mogelijk
moeten alle 7700 medewerkers van
DMK aan deze waarden inhoud geven.
We zijn het verschuldigd aan het
werk van onze boeren om de administratieve kosten te verlagen, efficiënter te werken door synergieën
te benutten en de workflows internationaal op elkaar af te stemmen.
Ook als ze in verschillende landen
plaatsvinden. Want zonder internationalisering kunnen we de uitdagingen van de toekomst niet goed aan.

ONZE MISSIE:
De klant heeft onze hoogste prioriteit. We begrijpen wat zij of hij
wil, passen onze producten aan om
de verwachtingen te overtreffen. We

Koers houden in Maskena, Rusland
Eigenlijk hadden dit jaar de eerste, in
al de toonaangevende fabrikant van blauwschimmelkaas in Rusland, met een marktonze nieuwe Russische productiefaciliteit
aandeel van meer dan 20 procent. De
geproduceerde kaasspecialiteiten, op de
capaciteit voor deze specialiteit wordt
markt moeten komen. Door regelgeving
momenteel uitgebreid. Omdat de
ter bestrijding van de coronacrisis
vraag onze huidige productieis de planning echter niet meer
mogelijkheden overtreft.
realistisch. We houden
Het melkverwerkingsvolume in
echter koers en verwachten
Bobrov wordt tot 500 – 600 ton
oplevering in de eerste helft
per dag verhoogd. Oorspronvan 2021. Bremen en Bobrov
kelijk was het 20 ton per
liggen op 2500 kilometer
Blauwschimmelkaas dag. Met aanzienlijke kosten
van elkaar vandaan. Een rit
is een hit in Rusland. voor productiefaciliteiten en
van 25 uur met de auto. Onze
En zo ziet de reclame- infrastructuur bedraagt de tonieuwe productiefaciliteit daar
boodschap eruit.
tale investering van DMK in de
moet voornamelijk kaas in verschillende formaten produceren, evenals
ontwikkeling van de Bobrov-kaasfabriek
kaasingrediënten en specialiteiten. DMK is ongeveer 18 tot 20 miljoen euro.

Mondkapjes
uit China
Een krachtig
teken van
solidariteit!
Eind maart
ontvingen we een heel
bijzonder cadeau. Uit China
kwamen 8000 mondkapjes
aan. Onze partners Safe
Group en de klanten Yili
Group, GuangDong Beric
Food, Shanghai Pujia Food
Technology en DongLi Youzhi hebben naarstig mondkapjes verzameld om ons
samen met de collega‘s van
ons kantoor in Shanghai te
bedanken voor onze steun.
Een mooi gebaar in moeilijke tijden waar we erg trots
op zijn en waarvoor we hen
zeer bedanken. De mondkapjes worden gebruikt bij
de productie in Altentreptow, GMH en Zeven.
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“Je komt zonder
druk op het werk aan”
Gezin en carrière – steeds meer mensen
willen en moeten beide klaar zien te spelen.
Nicole Schrötter, Senior Recruiting Manager,
hoort dit steeds weer van sollicitanten. Als alleenstaande moeder was
dat voor haar ook een reden om bij
DMK te beginnen

LINK

meer op: mein.familienservice.de

U rekruteert alle medewerkers, van melktechnologen
tot industriële inkopers tot marketingmanagers. Welke
wensen en ideeën hebben ze allemaal gemeen?
Ze willen flexibeler werken. Ze willen een veilige baan. Maar
gezin en werk goed combineren vinden ze ook belangrijk.
Daarom vragen ze vaak naar flexibele werktijden. En veel afdelingen ook naar thuiswerken. Zijn er bedrijfslaptops voor thuis?
Met welke systemen en samenwerkingstools werkt DMK? Welke
verdere opleidingsmogelijkheden zijn er? Mensen hebben concrete vragen.
Als alleenstaande moeder van een negenjarige dochter
werk je zelf fulltime. Hoe speel je dat in je dagelijks
leven voor elkaar?
Het bedrijf geeft mij de vrijheid om flexibel te werken, anders
was het niet mogelijk. Een keer per week werk ik thuis. Dan kan
ik bijvoorbeeld beter geconcentreerd presentaties of rapporten
voorbereiden en toch bij mijn dochter zijn. Of ik ga eerder naar
huis en bel ‘s avonds sollicitanten voor telefonische sollicitatiegesprekken. Ze zijn meer ontspannen dan wanneer ik ze tijdens
de lunchpauze gestrest zou bereiken. Als mijn kind ziek is, ga
ik naar huis – niemand kijkt je er op aan. Je komt zonder druk
op het werk aan. DMK probeert veel modellen uit en niet elke
manier van werken past in elk vakgebied. Maar deze soepelheid
van denken is precies wat de moderne werkende wereld nodig
heeft in tijden van globalisering en volatiele markten. Meer per-

De ontwikkeling van de werknemer
Vroeger
Vaste
werktijden
Werk op
kantoor
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Toekomst
Flexibele
werktijden
Overal kunnen
werken

Kantoorapparatuur
gebruiken

Gebruik de
techniek die je
wilt hebben

Gericht
op inputs

Gericht
op outputs

De carrièreladder
beklimmen

Creëer je
carrièreladder

Voorgedefinieerd
werk

Individueel
werk

Informatie
vasthouden

Informatie
delen

Niets
te zeggen

Jij bent je
eigen chef

soonlijke verantwoordelijkheid, meer flexibiliteit, meer teamwork – en meer kennis over de werkelijkheid waarin onze medewerkers leven.
Heeft de pandemie het experimenteren met nieuwe
werkmodellen versneld?
Absoluut! We hebben overeenstemming bereikt over bepaalde
samenwerkingstools, zijn meer ervaren in het leiden van videovergaderingen en het coördineren van teams vanuit huis.
Voor gezinnen betekent de pandemie nog steeds een
dubbele last – hoe kan DMK hen ondersteunen?
Op verschillende manieren: onze gezinsservice is een soort hotline die medewerkers met kinderen spontaan kunnen bellen.
De kleuterschool is dicht – wat moet ik met mijn dochter doen?
Vervolgens regelen ze de zorg. Hoe houd ik mijn kinderen bezig
als ik moet werken? Hier geven professionele adviseurs antwoorden op vragen rondom de opvoeding. Maar de hulp gaat
nog verder: werknemers die voor familieleden moeten zorgen,
krijgen advies over het omgaan met ziekten of het zoeken van
ambulante zorg ...
Hoe ervaar je werknemers die gezin en loopbaan met
elkaar moeten combineren?
Interessante vraag – veel vrouwen denken bijvoorbeeld dat ze
niet aantrekkelijk genoeg zijn voor de baan wanneer ze hun
taken als moeder noemen. Maar DMK selecteert niet op basis
van gender, gezin of dergelijke. Integendeel: werknemers met
gezinnen werken vaak gestructureerder. Dat kan ik uit eigen
ervaring bevestigen. We kunnen goed organiseren en stellen
hoge eisen aan onszelf. Als het bedrijf dergelijke werknemers
flexibiliteit biedt, dan bestaat er eigenlijk niet zoiets als “dat
kan bij ons niet”. Ik werk al twee jaar bij DMK. Bij mijn vorige
werkgever was deze dynamische manier van werken niet mogelijk. Ook al ben ik nog zo’n organisatietalent: als moeder zou ik
op een gegeven moment een ondermaatse baan hebben moeten
aannemen. Dat wilde ik dus niet. Daarom ben ik er weggegaan.

Over de persoon:
Nicole Schrötter is DMK Senior Recruiting Manager en is
gespecialiseerd in BU Merk, BU International, BU Baby en
BU IJS. Ze zorgt ook voor marketing bij hogere onderwijsinstellingen en is waarnemend afdelingshoofd. Op de foto met
haar 9-jarige dochter Mia.
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Hand in
Hand in
Hoogeveen
Met de overname van DVN betreedt wheyco
nieuwe dimensies. Ondanks de coronacrisis
ging de fusie door. De teamspirit staat nu
al op de voorgrond

Daan van
Wilsum, Team
Coördinator
Processing
Department,
aan het werk
in Hoogeveen.

Monteur
Henk-Jan
Nijmijer en
zijn collega’s
zorgen ervoor dat het
technische
proces soepel verloopt.

DVN wordt
wheyco: de
zakken met
weipermeaat
hebben sinds
april de
nieuwe
opdruk.
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“Het is onze
gemeenschappelijke
taak om het beste
van twee
werelden in
de toekomstige
organisatie in te
brengen,” aldus
Managing Director
Martin Humfeldt:
“Dat is de enige
manier om samen
successen te
boeken.”

Hightech in het Zuivelpark:
elk uur stroomt 120.000
liter wei de wheicofabriek
in Nederland binnen.

“De overname
stelt ons in staat
om de gerichte
uitbreiding
van onze weiactiviteiten in
markten met
toegevoegde
waarde te
stimuleren”

Martin Humfeldt ,
Managing Director

E

en tijdje geleden was het zover. Voor het eerst werden in Hoogeveen
zakken met het wheyco-logo gevuld met weipermeaat. Hierdoor werd
de fusie van DV Nutrition en wheyco onder de paraplu van de DMK
Group tot een van de grootste producenten van weiderivaten ter wereld
ook visueel zichtbaar. De medewerkers zijn al eerder een team geworden: sinds
1 januari, de dag van de volledige overname van DVN, zijn de nieuwe 69 collega’s in
de business unit Industry van de DMK Group geïntegreerd. Net als in Altentreptow
worden wei-eiwitconcentraat WPC en permeaat geproduceerd. Klantencontacten
worden onderhouden vanuit het Sales Office in Hamburg. De DMK Group had al
sinds 2004 gezamenlijk met Volac aandelen in de joint venture DVN. Aan het begin
van het jaar vond ten slotte de volledige fusie plaats. Dit om de expansie in de zin
van de “Visie 2030” naar Europese en Aziatische groeimarkten te stimuleren.
“De volledige overname van de joint venture is een nieuwe bouwsteen die ons in
staat stelt de gerichte uitbreiding van onze wei-activiteiten in markten met toegevoegde waarde voort te zetten”, aldus Alexander Godow, COO DMK Industry.

Als team naar elkaar toe groeien
Door de overname werd niet alleen het productvolume in een klap verdubbeld, ook de medewerkers ter plaatse profiteren. “We hebben nu kortere communicatiekanalen”, zegt Mirjam Vreugdenhil van de Customer
Service Desk in Hoogeveen: “Onze nieuwe collega’s van DMK leren kennen
is een geweldige ervaring.” Kerstin Aue, Marketing Manager bij wheyco,
geeft een compliment terug: “Het is geweldig om de collega’s in Hoogeveen beter te leren kennen en samen met hen als team te groeien.”
De beperkingen van de coronaviruspandemie, die uiteraard ook de locatie
in de provincie Drenthe trof, waren geen belemmering. “Uiteraard duurde
het soms wat langer om je op de nieuwe groep af te stemmen,” zegt IT-projectmanager Pim Draaisma: “Het is voor de meesten van ons hier in Hoogeveen
immers nieuw om binnen een grote organisatie als de DMK Group te werken.”
Vooral als het om software gaat, schort er nog het een en ander aan, voordat
de synchronisatie van de beide voormalige partnerbedrijven een feit is.

Alexander Godow,
COO DMK Industry

Van ervaring profiteren
Hoogwaardig produceren
De teamspirit staat nu al de voorop: “In de afgelopen
Eerst wordt de wei gepasteuriseerd op precies 72 graden.
maanden hebben we al meerdere keren geprofiteerd van
Op deze manier worden de eiwitten niet vernietigd. Omdat
de kracht en het netwerk van de DMK Group als het om
bij deze relatief lage temperatuur echter niet alle bacteriën
het snel oplossen van problemen ging,” aldus Draaisma.
worden gedood, is het belangrijk dat de wei vers is en zo
Zijn collega, Human Resources Officer Monique Commin mogelijk bacteriën bevat. Alleen met een hoogwaardige
pagner, voegt daar aan toe: “De integratie van DVN in
grondstof kan een hoogwaardig eindproduct worden gemaakt. Tijdens een gecompliceerd scheidingsproces wordt
wheyco biedt ons veel nieuwe mogelijkheden.” De kenweiconcentraat, dat voor 95,5 procent uit water bestaat,
nis en ervaring van de twee vestigingen zullen ons laten
geëxtraheerd tot een weiconcentraat dat verder verwerkt
groeien, wat ertoe leidt dat we nog succesvoller worden.”
Niet voor niets worden medewerkers binnen de gehele
kan worden. Het water dat vrijkomt bij de weiproductie
stroomt via een leidingsysteem terug naar DOC Kaas,
businessunit als verbindend element beschouwd. Ook in
waar het wordt gebruikt voor de kaasproductie. WPC
Nederland wordt er sinds 2020 volgens dit motto gewerkt.
80 Wei-eiwitconcentraat, een van de producten die
In Hoogeveen, of beter gezegd in het state-of-the-art
voornamelijk in Hoogeveen worden vervaardigd, wordt
“Zuivelpark”, stroomt elk uur 120.000 liter wei vanuit
in zowel instant als niet-instant vorm geproduceerd.
de naastgelegen DOC Kaasfabriek via leidingen naar de
Instant wei-eiwitconcentraat wordt
weycofabriek. De nabijheid van de
voornamelijk gebruikt voor de produckaasproductie is een belangrijke retie van fitness- en sportdranken.
den voor de hoogwaardige eindproPermeaat, het tweede hoofdproduct uit
ducten van wheyco: de versheid en
Hoogeveen, is vooral aantrekkelijk voor de
kwaliteit van de wei bij de productie
van de weiderivaten van doorslaggezoetwaren- en bakkerij-industrie zodat de
vende betekenis. Een klein deel van
zoete en zoute smaakcomponenten het arode wei wordt ook vanuit Alteveer en
ma van veel voedingsmiddelen verdiepen.
Edewecht aangeleverd en in HoogeHet zorgt ook voor een gelijkmatige bruining
veen verwerkt.
van gebak. Permeaat wordt ook in grote
Kerstin Aue, Marketing Manager
“Het is onze gemeenschappelijhoeveelheden in diervoeding gebruikt. Veel
ke taak om het beste van twee
klanten hebben hun recept specifiek op de
werelden in de toekomstige organisatie in te brengen,”
samenstelling van het permeaat uit Hoogeveen afgestemd
aldus Managing Director Martin Humfeldt: “Dat is de
omdat ze overtuigd zijn van de goede kwaliteit van het product. Sinds januari profiteert daar de hele DMK Group van.
enige manier om samen successen te boeken.”

“Het is geweldig om
kennis te maken met
collega’s in
Hoogeveen en
samen met hen als
team te groeien”

Een groot deel van de verse wei
komt rechtstreeks van de naburige
DOC Kaas-fabriek.
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We gaan verantwoord met
onze middelen om. Dit betekent
zowel het geld van onze aandeelhouders als de werktijden
van onze medewerkers als de
grondstoffen van onze boeren.
Iedereen is gedreven om in het
kader van kostenbeheer onze
middelen voor iedereen zinvol
in te zetten.

De gezondheid van onze medewerkers is een belangrijke
bouwsteen voor het succes van
het bedrijf. We verbeteren de
werkomgeving continu en bevorderen actief veiligheidsbewustzijn
bij DMK. Je kunt alleen succesvol
zijn als je veilig werkt.

Onze medewerkers zijn de
ware experts van DMK.
Hun ideeën vormen de
basis van ons bedrijf en zijn
tegelijkertijd een gids voor
de toekomst. We versterken
een cultuur van persoonlijke
verantwoordelijkheid waarbij
waardering een belangrijke
rol speelt. Iedereen heeft
plezier in wat hij doet.

Kostenbeheersing

continuous

Vision 2030 stelt de
toekomst van DMK
veilig. Om deze te realiseren heeft iedereen
bij DMK de bereidheid
nodig om elke dag een
beetje beter te willen
worden. Hiervoor streven de ondernemers
naar zeer duidelijke
waarden

Veiligheid
op het werk

improvement
Continuous Improvement (of “TIGER”) is geen programma met een duidelijk
omlijnd begin of einde. Zoals de naam al zegt, zal dit ons doen en laten tot 2030
mede bepalen. In de toekomst zullen we TIGER op veel punten tegenkomen om
ons keer op keer te motiveren, out of the box te denken, processen te verbeteren
en elkaar er waardering voor te geven. Het beste voorbeeld hiervan is gloednieuw:
deze MILCHWELT laat in vele facetten zien hoe DMK dankzij de passie van haar
medewerkers de crisis rondom het coronavirus met succes heeft aangepakt. Hoe
we ondanks extreem moeilijke randvoorwaarden het beste uit onze klanten,
boeren en onszelf hebben kunnen halen. “We hebben laten zien wat we met onze
teamspirit en onze kennis kunnen bereiken,” aldus Matthias Schrader, hoofd van
het Continuous Improvement-programma: “Deze gedrevenheid willen we vast
houden. Stay hungry!”
Om deze geest van optimisme naar de toekomst toe te versterken, hebben we zes
onderwerpen geïdentificeerd waarin we ons voortdurend en consequent willen
ontwikkelen.
Want alleen maar goed zijn, is voor ons niet meer genoeg.

Geringe verspilling
van middelen bepaalt ons optreden
in het kader van
kostenbeheersing

Werken zonder ongevallen is het doel
van onze veiligheid
op het werk

High-end – wij
leveren de beste
kwaliteit

Duurzaamheid
en milieubescherming vinden we
belangrijk

Yeah! – we
hebben plezier
in wat we
doen

Goed – We gebruiken
alleen de perfecte
ketens waarmee we
toegevoegde waarde
kunnen creëren.

Kwaliteit
Milieu en
energie

De voedselveiligheid en
kwaliteit van onze producten geniet bij ons de hoogste
prioriteit. Alleen zo kunnen
we goed aan de wensen
van onze klanten voldoen.
Iedereen levert zijn bijdrage
en neemt verantwoordelijkheid voor zijn of haar
taken. Samen staan we voor
high-end-producten.
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Motivatie

We gaan verantwoord om
met natuurlijke hulpbronnen
en verminderen onze emissies. We verbeteren consequent de milieuprestaties en
energie-efficiëntie van DMK.
De natuur ligt ons na aan het
hart.

Waardescheppingsketen

Toekomstgerichte planning
is de sleutel tot klanttevredenheid en tot een verwerking van onze grondstof met
toegevoegde waarde. Dit
vereist – van het verzoek van
de klant tot de levering – de
juiste coördinatie tussen collega’s op bijna alle gebieden
van DMK. Daartoe zijn wij
altijd bereid.
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Scène uit de DMK-film. En toen was
er... de Golden Victoria (rechtsonder)

Internationale Wirtschaftsfilmtage

DMK wint de
“Golden Victoria”

We werken elke dag samen om ons
aan te passen aan de wensen van de
consument. We gebruiken daarbij heel
bewust ook de stem van het personeel.
Iedereen kan kennis of informatie
verspreiden! In een film over de uitdagingen en motivatie van DMK werden
de ‘rollen’ gespeeld door medewerkers,
klanten en anderen die met ons te
maken hebben.
Deze film is op de 29e Internationale
Wirtschaftsfilmtage in Wenen bekroond met een “Golden Victoria”. De
DMK-bijdrage “Hallo 2030” won in de
categorie “eventfilms”. De jury heeft de
roadshow, langs ruim 20 DMK-locaties
met een “watchbox”, in zijn beoordeling meegenomen.
“We hebben Vision 2030 via verschillende interne kanalen geteased – de
managers waren betrokken en er op
voorbereid – maar we wilden vooral
ook het personeel over de hele breedte enthousiast over het onderwerp
zien te krijgen. De zuivelbranche kan
de fundamentele veranderingen in
de samenleving niet negeren,” aldus
Oliver Bartelt, hoofd communicatie
bij de DMK Group. “Ik ben erg blij met
deze bevestiging en ik ben er trots op
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dat mijn communicatieteam en onze
partners bij deepblue networks en
Brickbeach als filmproductie werden
beloond voor hun inspanningen met
deze geweldige prijs.”
“We zijn erg blij met de gouden
onderscheiding. De jury loofde een
filmproject waar we samen met de
DMK Group hart en ziel in gestoken
hebben.” aldus Oliver Drost, Chief
Creative Officer bij deepblue networks, bij het winnen van de eerste
plaats van de DMK-inzending.
Tijdens de Internationale Wirtschaftsfilmtage van dit jaar werden bijna
350 inzendingen in 26 categorieën gepresenteerd uit Duitsland Oostenrijk,
Liechtenstein, Zwitserland, Zuid-Tirol
en Luxemburg. 28 films – waaronder
de bijdrage van DMK – werden met
goud bekroond.
Andere winnaars en zilveren winnaars
in andere categorieën waren o.a.
Sonova, Audi, Duracell, Drägerwerk,
Frauenhofer, VW, Lamborghini, ZDF
en Daimler. De Internationale Wirtschaftsfilmtage is het oudste festival
voor bedrijfsfilms in het Duitstalige
gebied. Hier is de link naar de film:
www.dmk.de/wer-wir-sind/dmk-2030/

Waarom
we op elke
melkbus 5G
nodig hebben
De Duitse Bondsregering is van plan vijf
miljard euro in de uitbreiding van de
digitale infrastructuur te investeren. Dit
is ook bedoeld om de voorziening van
landelijke gebieden met snel internet
(5G) te verzekeren. Wetenschapsminister Anja Karliczek wist enkele maanden
geleden zeker: “5G is niet nodig voor elke
melkbus.” Bovendien wordt 50 procent
van de economische productie van Duitsland op het platteland gegenereerd.
Is digitalisering echt nuttig?
De 5G-uitbreiding is bedoeld om de
brede toepassing van precisielandbouw
en kunstmatige intelligentie op het land
te helpen bevorderen. Beiden zijn uiterst
belangrijk voor de perfecte bemesting.
Dit bespaart grondstoffen en geeft elke
plant zoveel voedingsstoffen als nodig
is. Melkrobots gaven boeren in de jaren
negentig al meer vrijheid. Vaste melktijden behoren tot het verleden.
Hoe ziet de toekomst eruit?
Sensortechnologie wordt bijvoorbeeld
gebruikt om aan de hand van hun
stapgeluiden vast te stellen welke koeien
ziek zijn. Het is belangrijk dat boeren
dergelijke ziekten in een vroeg stadium
herkennen. Dit kan met sensortechnologie beter dan met het menselijk oog. Het
geluid van de hoeven wordt geregistreerd en een algoritme controleert of
er speciale kenmerken zijn. Een ander
bedrijf gebruikt hiervoor echografie. Een
opvallend dier wordt automatisch in een
box geplaatst en de klauwen worden
gewassen en behandeld. Wanneer
het systeem in de praktijk kan worden
ingezet, is nog niet duidelijk. Maar het is
duidelijk dat er binnenkort dergelijke en
soortgelijke digitale systemen zullen zijn.
Snelle datalijnen en verwerking zijn een
voorwaarde voor al deze ontwikkelingen.
Ja, beste mevrouw Karliczek, 5G voor
elke melkbus is nodig. Dringend.

Welkom bij
onze digitale
beursstand

Onze digitale
beursstand is
gebaseerd op
de realiteit.

Alle evenementen met publiek worden tot het najaar
geannuleerd. Maar er zijn andere manieren om nieuwe
producten en innovaties te presenteren
Tijdens de crisis leerden we anders
werken. Gedecentraliseerd, met digitale
tools en communicatiesystemen. Als vanuit het niets zijn er Zoom-conferenties en
gebruiken docenten WhatsApp-groepen
om met studenten te communiceren.
Toch zijn er dingen die, zonder persoonlijk contact, alleen met veel fantasie
gedaan kunnen worden. Bijvoorbeeld
beurzen. Beurzen leven van het feit dat
mensen met elkaar en met producten in
aanraking komen. Kopers zoeken nieuwe
ideeën, willen ze aanraken, uitproberen, proeven. Hoe werkt dat digitaal?
Niet zo eenvoudig en direct zoals op
beurzen misschien, maar het werkt. De
MILRAM Food Service heeft een digitale
beursstand ontwikkeld die bewijst dat
goede ideeën altijd een kans krijgen.
Door op de verschillende delen van de
stand te klikken, krijgt de gebruiker een
overzicht van wat er nieuw is. Zo heeft
onze merkambassadeur en sterrenchef
Heiko Antoniewicz een compleet menu
op basis van pap bedacht. In onze digitale

beursstand presenteert hij dit op een
video. Het recept kan met één klik als pdf
worden gedownload. Er is ook alles wat u
moet weten over “’s werelds beste room”
van MILRAM (Antoniewicz) of onze nieuwe, innovatieve basis voor milkshakes,
die volledig zonder ijs is. Daarnaast wordt
het nieuwe genietstation gepresenteerd,
dat individuele snacks biedt zonder
personeel. De gast – of gebruiker – kiest
tussen verschillende basisdesserts, fruit,
gortepap en toppings. Zo ontstaat zijn
droomdessert. Met onze trend-app, die
ook in onze digitale beursstand wordt
gepresenteerd, kunnen geïnteresseerden
onderdeel worden van onze community.
Registreer u en mis nooit een actuele
gastronomische trend. De app kan gedownload worden in de Apple App Store
voor iPhone en de Google Playstore voor
Android-apparaten. In onze brochures
geven we informatie over al onze producten en bieden we creatieve ideeën voor
gebruik in de keuken. In plaats van overvolle beurshallen worden momenteel

Meneer Bischoff, welke invloed
heeft de pandemie op beurzen?
We bevinden ons momenteel in een
ongekende situatie in de evenementenbranche, die ons en onze zakenpartners en dienstverleners voor extreme
uitdagingen stelt. Sinds begin maart
zijn vrijwel alle beurzen afgelast.
Ontspanning is dit jaar nauwelijks te
verwachten. Beurzen waren en zijn nog
steeds een belangrijk instrument in
de communicatiemix. In het bijzonder
vinden persoonlijk contact en de mogelijkheid om face to face uit te wisselen
nu niet plaats. Aan de andere kant zorgt

Een foto van uit de tijd van vóór corona.
De DMK-stand was een plek waar mensen
elkaar ontmoetten.
veel virtuele beurzen gepland. Bedrijven
kunnen nu aantonen hoe virtuoos ze met
de digitale mogelijkheden kunnen omgaan. Wij vinden: het beste recept tegen
de crisis zijn creatieve ideeën.
milram-food-service.de/ aktuelles/
digitaler-messe-stand.html

Sascha Bischoff
Senior Fairs & Events Manager.

deze ontwikkeling voor nieuwe, digitale
oplossingen. Dit biedt zeker kansen, bijvoorbeeld bij de verdere ontwikkeling
van virtuele beurzen. In de toekomst zie
ik deze fase als een nuttige aanvulling
op de klassieke vakbeurs: als “zowelof-ook” in plaats van “of-of”. Maar ik
ben er zeker van dat we in het post-coronatijdperk weer volle beurshallen zullen aantreffen. Onze plannen voor 2021
zijn daarom al in volle gang. We zijn
met heel veel dingen bezig en kijken absoluut positief het nieuwe beursjaar in.”
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Osterland

Heerlijke
gortepap
Osterland Rote Grütze is pure
jeugdherinnering – waarvan
nu, net als vroeger, je hart
sneller gaat kloppen.
Het is sinds maart op de
markt als een gezinsverpakking van 1 kg 1 kg. Uiteraard
met de bijbehorende dessertsaus in een verpakking
van 500 ml. Osterland is een
regionaal Oost-Duits merk,
maar de heerlijke gortepap
met frambozensmaak lijkt
ook het westen van Duitsland
te veroveren. Voor het eerst
als promotieartikel in het hele
land op de markt gebracht,
werden in de winkels binnen
een week vaak 500 verpakkingen per artikel verkocht. “Het
eerdere verkoopsucces laat
zien hoe populair Rote Grütze
is bij onze consumenten

Osterland Rote
Grütze (nagerecht van
rode vruchtensap en
bessen) en de bijpassende
dessertsaus zijn in grote
verpakkingen heel populair
bij klanten.
en handelspartners in het
oosten”, aldus Hanna Sumbel, Senior Brand Manager
Brand Retail. Het originele
Oost-Duitse dessert werd tussen 18 mei en 6 juni intensief
vergezeld van een radiospot –
en dit heeft effect gehad.
“De producten waren binnen
enkele dagen uitverkocht.
We zijn ook blij dat ze een
goede toegevoegde waarde
hebben, wat onze boeren ten
goede komt ”, voegt Hanna
Sumbel toe.
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MILRAM nieuwe producten

Innovaties
die inspireren

DMK-ijs
Uit het Land van Vers

Dat slaat aan – MILRAM vindt zichzelf keer op keer opnieuw
uit en zorgt daarmee voor aankoopimpulsen

Vanaf oktober zal MILRAM Nordlicht het kaasassortiment MILRAM aanvullen, Skyr &
Smoothie zal in september voor fitnessbewuste mensen in de schappen liggen, MILRAM
Zaziki zal ook vanaf september met een nieuw recept voor meer pit zorgen.
Het vuurwerk van de innovatie werd in april
geopend door de wakker maker Kalder Kaffee.
Als ongelooflijk sterk of met haver, is het een
vrolijke en brutale aanvulling op het assortiment. Vanaf juli groeien Skyr, karnemelkkwark
en korrelige roomkaas visueel samen tot een
eiwitfamilie, waardoor meisjes en jongens
trek in gezonde voeding zullen krijgen.
De nieuwe eiwitrijke Skyr Cheese Bites en
Skyr Cheese Mini’s vullen dit assortiment
vanaf september aan. Skyr & Smoothie
laat op indrukwekkende wijze zien dat
gezond genieten op geen enkele manier
opgeven betekent – ook op de markt vanaf

september. Zonder toegevoegde suikers
en zonder toevoegingen, maar met veel
eiwitten belooft Skyr & Smoothie heerlijke
en weloverwogen eetmomenten. Vanaf
september brengt de MILRAM Zaziki meer pit.
Met zijn intense knoflooksmaak, verse
yoghurt en krokante komkommers wil
hij vooral goed scoren bij klanten. Onze
nieuwe producten in het kaasassortiment vormen de grote finale. Het zacht
pittige MILRAM Northern Lights met een
lichtzoete noot en MILRAM karwijzaad
met hele korrels brengen vanaf oktober
een frisse wind in het kaasschap.

Leuchtturm-prijs voor Edewecht

Lof voor spaarders

Velen praten over milieubeleid –
DMK doet er wat aan. De duurzaamheidsstrategie draagt vrucht
5 juni was het Internationale milieudag. Het
werd niet uitbundig gevierd. Het was meer
het opmaken van de balans. Bij DMK waren
ze toch wel een beetje trots. Het Duitse energieagentschap (dena) had zojuist 13 Leuchtturm-projecten, ter vermindering van de CO2
in de industrie, genoemd. En onder hen, naast

de toonaangevende bedrijven uit een groot
aantal industriële sectoren, bevond zich ook
een DMK-project van de vestiging Edewecht
met een pakket aan maatregelen om de
energie-efficiëntie van een grote installatie te
verhogen, inclusief de reorganisatie en optimalisatie van alle verwarmingsprocessen.

Zomertijd, ijstijd
Verandering in de lucht voor DMK: de productie
van de koude lekkernijen wordt geoptimaliseerd
Begin dit jaar heeft de DMK Group de
ijsproductielocatie in Waldfeucht-Haaren (district Heinsberg/NRW) verkocht
aan de Schwarz Gruppe (Lidl). Onder
voorbehoud van goedkeuring door
de mededingingsautoriteiten is de
overgang met de volledige overname
van rond de 200 werknemers voorzien
voor begin 2021. We spraken met Marcus-Dominic Hauck, COO Ice Cream,
over de status van de optimalisatie van
het DMK-productienetwerk.
Waar zijn ze momenteel
in Everswinkel mee bezig?
We verbouwen een oud gebouw met al
zijn problemen en liggen volkomen op
schema. Ondanks
corona en vele problemen laten de
medewerkers een
grote inzet zien
en de dagelijkse
productie draait.
Vloeren en muren
werden verwijderd, nieuwe funderingen
werden gestort, op dit moment zijn de
tegelzetters bezig. In maart hebben we
bestaande machines overgeplaatst. Een
grote en een kleine ijsmachine, twee van
de modernste van Europa, worden nu
opgezet en in de voormalige melkafdeling
wordt de nieuwe sandwichlijn gebouwd.
De eerste medewerkers worden opgeleid.
Als alles zo doorgaat, volgt de testfase
zodat we zoals gepland in januari kunnen starten met de productie van ijs op
stokjes, bekerijs en wafelijs.

gaan geen cent méér uitgeven. De investering doen we met een kleiner deel van
de verkoopopbrengst voor de locatie
Waldfeucht-Haaren.
Hoe ervaart Everswinkel
de renovatie?
Wij zijn hier een belangrijke werkgever en krijgen veel steun van het district Warendorf en de burgemeester.
Tegelijkertijd plaatsen we waar mogelijk bestellingen bij lokale bedrijven.
Dit wordt zeer positief ontvangen.
Is er ook sprake van nieuwe werkgelegenheid?
We willen 30 nieuwe banen vervullen en
hebben ook al elektriciens en
bankwerkers uit de melkproductie die naar ons toekomen.

“We willen
30 vacatures
invullen”

Wat betekent dat in cijfers?
We verhogen de productiecapaciteit
in Everswinkel met 65 miljoen liter ijs
tot 100 miljoen liter in de toekomst. We
produceren daarom op twee locaties
dezelfde hoeveelheid ijs als voorheen.
En hoe zit het met het budget?
Voor deze investering in de toekomst is
zo’n 24 miljoen euro uitgetrokken. En we

Welke effecten heeft de
verkoop van de vestiging
Haaren op Prenzlau?
Prenzlau staat los van de verkoop en uitbreiding van de productie in
Everswinkel. Het blijft hetzelfde produceren: waterijs en mixboxen.
Wordt er nog meer samengewerkt
met andere bedrijven?
In 2018 hebben we met MILRAM en Baileys bewezen dat we ook voor gevestigde
merken in andere categorieën met succes een transfer in de ijsmarkt kunnen
realiseren. Dat maakte ons interessant
voor partners om mee samen te werken.
En als we denken dat we waarde kunnen
toevoegen, gaan we daarover praten.
En hoe staat het met
de verkoopcijfers?
Zeer positief! Alleen al op het gebied van
gezinsverpakkingen konden we de verkoop in 2019 met 200 procent verhogen
met het MILRAM-karnemelkijs (850 ml).
Ondanks de concurrentie van de grote
handelsmerken, wist SKYR-ijs op een
stokje een groei van 23 % te bereiken.

Marktonderzoek toont aan: het mengsel van veel eiwitten, weinig vet en suiker voorziet in de sterke behoefte van de
klant aan variatie en bewuste voeding.
En: de trend is kleinere verpakkingen.
Welke impact had de coronacrisis
op het bedrijfsleven?
Die heeft een tijd lang een positieve
impact op de handel gehad en dus op
ons. Daarbij speelde ook het mooie weer
een rol. Klanten hebben thuis ijs gegeten.
Als het weer blijft meespelen, lijkt het
voor ons bedrijf een normaal jaar.

Marcus Dominic Hauck, COO Ice Cream
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Humana, Alete, Milasan

Meer dan
200 jaar traditie
onder één dak
Humana, Alete en Milasan staan voor kwaliteit,
vertrouwen en gezonde voeding. DMK maakt van
traditionele merken een krachtig trio
De zon – het
onmiskenbare
designelement
van het merk
Humana.

De nieuwe website en de
aanwezigheid op sociale media.

Onder de paraplu van DMK werken de merken Humana, Alele en Milasan al tientallen
jaren aan het welzijn van baby’s en peuters. Alete al meer dan 85 jaar, Humana al 65 en
Milasan meer dan 50 jaar. Dat is meer dan 200 jaar gebundelde ervaring en kennis waar
ouders, kinderartsen en verloskundigen over de hele wereld op vertrouwen. Dit is binnen
de zeer competitieve markten voor baby- en kindervoeding van onschatbare waarde.
Behoeften erkennen
De DMK-strategie om tegen 2030 de babyvoedingsactiviteiten aanzienlijk te vergroten lijkt alleen maar een logische conclusie: “Sterke merken met een duidelijke en
onderscheidende boodschap en toegevoegde waarde voor ouders – dat is ons doel
en daar te zijn waar jonge ouders zijn - online, “ zegt Iris Behrens, Head of Global
Marketing DMK Baby. Om het assortiment optimaal met elkaar te verbinden en het
DMK-voordeel op de markt te benutten, was een duidelijke merkarchitectuur nodig:
Humana met de nadruk op melkvoeding en voedingssupplementen. Alete met
bijvoeding en tussendoortjes voor peuters tot de kleuterschool. In de toekomst begeleiden deze merken de
kinderen vanaf de geboorte tot ver boven de leeftijd
van drie jaar. Voor DMK is deze verscheidenheid aan
merken een groot concurrentievoordeel. Ten behoeve van de internationale Humana-business zijn
6500 moeders en ongeveer 700 artsen en verloskundigen in zeven landen geïnterviewd. De basis voor de
herpositionering van het merk Humana. Het resultaat
is een zeer emotionele kijk op Humana. Het logo en de
boodschap “Humana - voor mama en mij” onderstrepen
de behoeften van baby’s en moeders, maar wijzen ook op
het gemak en het vertrouwen. De campagneboodschap:
“Humana – precies wat we nodig hebben!”.
Nieuwe wegen inslaan

“We hebben een duidelijke focus op digital
natives - de nieuwe moeders en vaders van
Generation Z”, zegt Iris Behrens. Degenen geboren na 1995 worden beschouwd als goed
opgeleid, geïnformeerd, digitaal georiënteerd,
zelfverzekerd en op zoek naar overtuigende
merken met een sterke identiteit. Met de componenten “vertrouw op je intuïtie”, “we staan
aan jouw kant” en “geef ruimte aan natuurlijke
groei”, bouwt Humana op dit vertrouwen voort.
Die nieuwe weg wordt ook weerspiegeld in de
introductie van de nieuwe innovatieve productlijn “Humana ProBalanceTM” met HMO
voor de eerste en opvolgmelk. Voor baby’s is
er niets beter dan moedermelk.
Maar soms is borstvoeding om
verschillende redenen niet mogelijk. De nieuwe generatie Humana-babymelk is verrijkt met
moedermelk-oligosaccariden
(HMO). Naast lactose en vet zijn
HMO’s een hoofdbestanddeel
van moedermelk. Het is bewezen dat zij een
groot gezondheidsvoordeel hebben voor baby’s. Deze melkinnovatie gaat vanaf september
gepaard met een 360°-communicatiecampagne, precies waar ook de doelgroep te vinden is:
op sociale media. De campagneboodschap:
“Humana – Precies wat we nodig hebben”.
Alete bewust – natuurlijk goed voor ons. Bevordert gezond eten en vervult de wensen van
ouders voor natuurlijke producten. De nieuwe
Humana-babymelk in ons veilige en praktische
myHumanaPack. Alles voor een goede start
en #confidentmoms. De introductie gaat gepaard met een nieuwe reclamepresentatie. De
Humana-website in een nieuw design met
grote afbeeldingen en veel witruimte staat
voor puurheid, kwaliteit, plezier en transparantie. De gebruiker is niet alleen passief, maar
houdt zich ook bezig met interactie: met een
grote campagne op sociale media als Facebook en Instagram worden jonge moeders
aangemoedigd hun ervaringen met anderen te
delen. Door gebruikers gegenereerde content:
authentiek, transparant en dicht bij moeders
en vaders. #confidentmom

“We volgen
de trend
van bewuste
voeding”

Het nieuwe Humana PROBALANCETM
met HMO – de innovatie in
jaar 2020.
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Vertrouwen in de markt positioneren
Ook Alete heeft grootse plannen. Onder het
label “Alete bewust” gaat in september een
herlancering van start: Alete is bij de DMK‑
familie gekomen. Meer dan 60 artikelen en
zeven nieuwe producten zijn beschikbaar in
nieuwe ontwerpen en met een geoptimaliseerd recept. “Ouders willen hun kinderen
bewust voeden. Wij komen die wens tegemoet. De merkboodschap van Alete maakt
het duidelijk: Alete maakt bewuste voeding
kinderspel ”, zegt Christoph
Esch, algemeen directeur
Humana Vertriebs GmbH.
Men maakt daarbij gebruik
van tientallen jaren competentie in voeding en een hoge
geloofwaardigheid. Zo worden
de ingrediënten bijvoorbeeld
bewust in beeld gebracht. Bijna 80 procent
van de producten is al zonder toevoeging
van suiker en een verlaagd suikergehalte,
de verdere vermindering van avond-, droge
en melkpap en koekjes is een ander doel.
“Alle Alete-producten in glas zijn biologisch en
de productreeks is vrij van palmolie.”

Alete bewust –
natuurlijk goed voor
ons. Bevordert gezond
eten en vervult de
wensen van ouders
voor natuurlijke
producten.

Altijd behendig blijven
Alete maakt bewuste voeding kinderspel –
dit wordt ook benadrukt op de verpakkingslay-outs: met behulp van duidelijk
gestructureerde informatie over de ingrediënten en informatie over een bewust
dieet. “Alete bewust” wordt zo een modern
merk voor kindervoeding dat bijdraagt aan de smaakexpressie
bij kinderen: gezond en met
minder suiker. Dit is hoe Alete
zinvol wordt verbonden aan het
Humana-assortiment.

Op de etiketten staan naast
de ingrediënten ook tips voor
de bereiding
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SOCIALE MEDIA

“Leuk dat jullie
er weer zijn!
Ik wil weer
yoghurt.
Daar kon niets
tegenop en er is
tot nu toe geen
alternatief
gevonden.”

“We zijn erg
blij dat de
goede oude
BremerlandMilch weer
terug is. Die is
zoooo lekker!”

Heel
Bremen
is gek op
deze koe
Eind maart werden Bremerland en
een koe met zonnebril in Bremen
geïntroduceerd. Sindsdien groeit
het aantal fans met de dag

“We kopen
alleen nog
maar jullie
melk, om
jullie te
ondersteunen.”
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De Bremerland-koe verwelkomt de passagiers op
het centraal station van Bremen. “Moin Bremen”,
zegt ze op grote posters en vanaf juni staat ze ook
op lijnbussen. „Hier ben ik thuis“, zegt ze vanaf de
boerderijen waarmee ze haar afkomst aangeeft:
mijn melk komt van de boeren in Bremen. Vers komt
van dichtbij. Dat maakt de inwoners van Bremen
enthousiast. Ze dragen de koe en Bremerland allang
een warm hart toe. Oude liefde roest niet!

“Heerlijk gewoon!
Het merk uit de
kindertijd is terug.
Als de Gold yoghurt
weer tot leven komt,
zou dat perfect
zijn.”

“Mijn zoon houdt van
de reclame van de koe
met zonnebril. Elke ochtend
kwamen we onderweg naar
de crèche langs een poster. Die
hangt er helaas niet meer. Heeft
u nog een poster voor zijn
kamer die ik kan kopen?”
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UIT DE REGIO

Ef ficiënter, meer
rechtszekerheid,
centraler
DMK heeft een gecentraliseerde
inkoop gelanceerd waarin alle eerdere
aankoopprocessen samenkomen

Bernd von Borstel
Director Operations

Sabine Schmidt
Team Leader Procurement Services

Cindy Ordowski
Head of Plant Adminstration

52 MILCHWELT Juli 2020

W

aar enkele jaren geleden nog sterk werd getwijfeld, bestaat er nu
duidelijkheid en vooral
tevredenheid: de centrale inkoop bij
DMK is nu zo ver als mogelijk ingevoerd. Het maakt in alle fabrieken van
de DMK Group veilige, transparante,
flexibele en efficiënte inkoop mogelijk.
Projectmanager Gerald Knoke van
Global Business Service heeft hier de
afgelopen twee jaar met een team van
22 mensen aan gewerkt. “We moesten
heel veel overtuigingswerk verrichten, omdat er gestandaardiseerde
processen waren opgezet hoe de
inkoop voortaan voor elke bedrijf zou
moeten gaan”, zegt Bernd von Borstel, Director Operation BU Industrie,
Bremen.
Daarom was het niet vreemd dat
men in het begin sceptisch was.
Michael Schawe, Plant Manager Georgsmarienhütte, erkent: “We waren
bang voor een lange verwerkingstijd,
een omslachtige procedure en een
vertraagd BANF-systeem.“ Cindy
Ordowski, Head of Plant Administration bij Altentreptow, ging ook uit van
tijdrovende BANF-goedkeuringen.
De verantwoordelijkheid voor de
inkoop is sinds 2017 gecentraliseerd:
eerst in Nordhackstedt, vervolgens in
Edewecht, Waren, Dargun, Altentreptow GmbH, Euro Cheese en wheyco,
Bergen, Hohenwestedt, Everswinkel
GmbH & Eis, Neubörger, Erfurt, Holdorf, Georgsmarienhütte en Zeven.
Sabine Schmidt, die in die tijd van
kantoormedewerker tot teamleider

bij de inkoopdienst uitgroeide en nu
verantwoordelijk is voor zeven medewerkers: “Sindsdien bezoeken we de
fabrieken regelmatig en houden we
twee keer per jaar videoconferenties
met fabrieksmanagers en om de twee
tot drie jaar videoconferenties met
de centrale fabrieksinkopers en hun
stakeholders.” De verandering werpt
al zijn vruchten af: “De kengetallen
zijn aanzienlijk verbeterd: in 2019
genereerden we met bijna 18.000 opdrachten slechts 44 noodorders die de
fabrieken rechtstreeks plaatsten”.
Het team onder leiding van Sabine
Schmidt blijft werken aan de optimalisatie: in 2019 werd ongeveer 8,5 procent van de bestellingen retrospectief
ingevoerd, werd meer koopvolume
onderhandeld en werd een uitrol naar
alle andere locaties in Duitsland en
Nederland van de DMK Group voorbereid. “Met deze optimalisatie verwacht
DMK een jaarlijkse kostenbesparing van
maximaal een miljoen euro,” zegt ze. De
bedenkingen die Cindy Ordowski had
bij hoe lang het duurt voordat bestellingen kunnen worden uitgevoerd, zijn
ook verdwenen. Desalniettemin wil ze
meer communicatie en meer gedetailleerde kennis van de inkopers van
de diverse bedrijven. Er is nog veel
potentieel. Uit deze opvattingen blijkt
wat er aan schort. Bernd von Borstel is
daarom optimistisch over de toekomst: “We hebben al een grote stap
in de goede richting gezet, het potentieel is benut en dankzij de verbeterde
database zijn de zwakke punten beter
geanalyseerd.”

1

Kook de verse
melk kort in de pan
(om storende microorganismen te elimineren) en koel deze vervolgens
onder herhaaldelijk roeren af
tot de optimale fermentatietemperatuur* van 40 – 45 ° C.

Ingrediënten
·· 100 g DMK-yoghurt
(vergelijkbaar
vetgehalte als melk)
·· 1 liter DMK verse melk
gehomogeniseerd
(vetgehalte: hoe vetter
hoe romiger)
·· desgewenst 1 – 2 eetlepels
melkpoeder
·· Ook: 1 container met
deksel (kom / glazen
potten / thermoskan),
1 steelpan, 1 (koorts)
thermometer (meetbereik:
40 – 45 °C), oven (alternatief:
dikke deken)

2

Meng nu de melk
voorzichtig met de
yoghurt om de culturen te gebruiken.
Voeg een of twee eetlepels
melkpoeder toe als je een
wat stevigere yoghurt wilt
hebben.

3

Vervolgens vul je het
mengsel in een bakje
en sluit je het af. Voor
het fermentatieproces
dat nu volgt moet het mengsel ten
minste tien uur warm worden
gehouden. Bijvoorbeeld in de
oven gedurende 30 minuten op
50 ° C, dan uitschakelen en laten
rusten. Let op: Niet bewegen!

Do it yourself

Stevige
yoghurt
Zomer, zon, ongedwongenheid.
Welk zuivelproduct past daar beter
bij dan een verfrissend romige
yoghurt? Zo krijg je het in vier
stappen voor elkaar

Fermentatietemperatuur:
bij deze temperatuur
voelen de toegevoegde
bacterieculturen van de
yoghurt zich zo goed dat
ze zich optimaal vermenigvuldigen en de melk
fermenteren tot yoghurt.

MERKWERELD

4

Hoe langer je
mengsel warm
blijft, hoe zuurder
het wordt. Daarom
moet de yoghurt die bijna
klaar is een paar uur worden
gekoeld om de verzuring te
stoppen.

5

Genieten
maar!

Roer tot het romig is en
maak het nog lekkerder
met bijvoorbeeld fruit
of havermout.
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LANDBOUW

LANDBOUW

Biodiversiteit –
een kans voor de
landbouw

Specifieke
maatregelen om
de biodiversiteit
te vergroten:
•
•
•
•
•

BIODIVERSITEIT ALS KANS
Het project stelde ontwikkelingspotentieel vast, vooral op
het gebied van biodiversiteit. Slechts één van de bedrijven
teelt momenteel peulgewassen. Ze behoren tot een van
de meest biodiverse plantenfamilies en kunnen stikstof
uit de lucht vastleggen. Dit vermindert de behoefte aan
minerale stikstof en CO2-uitstoot. In het algemeen wordt
op basis van het onderzoek het gebruik van onderzaaien
aanbevolen. Het is belangrijk leefruimte te creëren voor
fauna en flora – ook voor bedreigde soorten – en daarmee
de biodiversiteit te versterken.

Gezamenlijk proefproject van DMK en Bodensee-Stiftung met
tien praktijkbedrijven succesvol afgerond

B

iodiversiteit omvat alle levende wezens in hun verschillende habitats: in de bodem, in
water en op het land. Deze biodiversiteit zorgt ervoor dat de natuur zijn vitale functies
kan vervullen. In het kader van een DMK-pilotproject werden positieve en negatieve
hotspots geïdentificeerd die een groot potentieel voor de melkveehouders laten zien.
Allereerst: het vakmanschap die boeren meebrengen uit hun dagelijkse werk komt de
biodiversiteit op de bedrijven al ten goede. Biodiversiteit is geen eenrichtingsverkeer, maar een
kans voor de landbouw om nieuwe wegen in te slaan en vraagstukken op het gebied van
biodiversiteit aan te pakken. Zelfs kleine, gerichte maatregelen zijn belangrijke puzzelstukjes voor
het grote geheel. Namens DMK bezocht de Bodensee-Stiftung, een particuliere milieu-en
natuurbeschermingsorganisatie die zich intensief bezighoudt met onderwerpen als landbouw en
klimaatbescherming, tien pilotbedrijven en onderzocht de huidige huidige status van
biodiversiteitmet behulp van de speciaal ontwikkelde Biodiversity Performance Tool (BPT). Deze
BPT gebruikt 78 indicatoren om de sterke en zwakke punten van bedrijven te meten. Elke
indicator wordt beoordeeld op basis van vijf vragen in een stoplichtsysteem. Als een indicator
rood is, heeft het bedrijf tekorten op het desbetreffende gebied. Groen duidt op een positieve
invloed op de biodiversiteit. Deze inventarisatie ondersteunt bij de keuze van maatregelen om de
biodiversiteit te verbeteren.

Belangrijk voor diversiteit:
onderzaai van maïs
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peulgewassen in grasland
onderzaai in de maïs
creëren / onderhouden
van akkerranden
aanleg van bloemstroken
GMO-vrij voer

VOORDELEN VAN GMO-VRIJE VOEDING
De pilotbedrijven hebben door onder andere GMO-vrije
melkproductie goede resultaten behaald. GMO-vrije
voeding vermindert niet alleen de druk op de regenwouden en andere ecosystemen, maar ondersteunt ook
de regionale voederproductie.
Momenteel neemt meer dan de helft van de DMK-boeren
deel aan het GMO vrije programma. De Bodensee-Stiftung
is ook positief overde teelt van vanggewassen. Ze voorzien
de bodem van organisch materiaal tijdens de periode die
anders vegeta-tievrij zou zijn en dragen bij aan de
bescherming van het milieu, de bodem en het water door
het verminderen van ongewenste effecten zoals
bodemerosie en het uitspoelen van voedingsstoffen. Ook
de documentatie van bemesting en het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen werd positief beoordeeld.
Met name de opslag en behandeling van gevaarlijke
stoffen werd als “goed” beoordeeld.

MAATREGELEN VOOR MELKVEEBEDRIJVEN
Naast de reeds genomen maatregelen heeft de uitwisseling
met de Bodensee-Stiftung effectieve stappen laten zien
die een blijvende bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de biodiversiteit. Het kan dus een optie zijn om
natte plekken, of waterranden onaangetast te laten, omdat
ongebruikte graslanden belangrijke toevluchtsoorden zijn
voor klein wild, vogels en insecten. Randen kunnen worden weggelaten, vooral op grote oppervlakken. Eventueel
kunnen hier meerjarige bloemstroken worden aangebracht.
Deze bloemstroken zijn geschikt om grote stukken onder te
verdelen. Ze bieden ook een leefgebied en een voedingsbasis
voor insecten en wilde dieren. Bovendien kunnen peulgewassen beter in weidegebieden worden geïntegreerd. Zo is
klaver een waardevol eiwitbestanddeel. Klaver verbetert de
bodemstructuur en legt stikstof vast. Daar staat tegenover
dat het onderhoud van weideland met klaver iets complexer
is. Op het gebied van onderzaaien kunnen klimaatdoelen en
biodiversiteitsdoelen ook op een lijn worden gebracht met
plantenteeltdoelen. Onderzaaien bij bijvoorbeeld maïs verbetert de bodemstructuur en voorkomt erosie. Dit kan ook een
antwoord op droogte en tekort aan voer zijn. De inspanning
wordt gecompenseerd door vele voordelen.
BLIK OP DE TOEKOMST
Uit de voltooide pilotstudie blijkt dat reeds beproefde maatregelen bijdragen tot de bevordering van de biodiversiteit.
Delen van de landbouwproductie moeten echter worden
verbeterd, waarbij altijd rekening moet worden gehouden
met de individualiteit van elk bedrijf. In de toekomst zal de
focus liggen op het aanwijzen van onbenutte kansen en het
formuleren van gemeenschappelijke doelen van landbouw en
biodiversiteit om goed gebruik te maken
van synergie-effecten.
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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
supraregionale rapportage. De afgelopen weken lag de focus
op de effecten van de coronacrisis op de zuivelindustrie en de
toekomstige projecten van de DMK Group
Ostseezeitung,
12 mei 2020,
Rike Frieling-Huchzermeyer heeft 850 melkkoeien op haar boerderij
in Barth aan de Oostzeekust van Mecklenburg.
Spannend inzicht in het
dagelijks leven tussen
iglo’s en tonnen voer.

OLIVER BARTELT

Global Head of
Corporate Communications

+ 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

#erdbeerkuchen
#milram, 22. mei
#erdbeeren
#mousse, 13. mei

LinkedIn-Post
DMK, 22. mei

TWITTER

www.twitter.com/DMK_Milch

Discussieer
mee!
Social icon

Tagesspiegel,
24 april 2020
Naast pasta en toiletpapier
worden aan het begin van
de coronacrisis zuivelproducten als yoghurt en kwark in
ongekende hoeveelheden
gekocht. Dit resulteert ook in
een verantwoordelijkheid voor
de fabrikanten.

KATRIN POPPE

Internal Communications Manager

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

DMK DEUTSCHES
MILCHKONTOR GMBH
Flughafenallee 17,
28199 Bremen, Germany

Service voor medewerkers
Hotline over onderwerpen als
oudedagsvoorziening, ouderschapsverlof, arbeidsovereenkomsten etc.

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

LINKEDIN

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

Nordkurier,
8 mei 2020

Spiegel Online,
28 mei 2020,
DMK reageert met een
gedetailleerde verklaring
op de bewering dat er ook
residuen zijn aangetroffen in Humana-producten en garandeert een
snelle oplossing voor het
probleem.

De melkprijs is voor melkveehouders van existentieel belang. In dit verband
draagt te agressieve levensmiddelenreclame bij aan
een gevaarlijk klimaat.

Maandag t / m donderdag
08.00 – 16.00 uur
Vrijdag 8.00 – 14.00 uur
+ 49 428172 – 57100
mitarbeiterservice@dmk.de

www.milchwelt.de
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Discussieer
mee!

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

DETLEV BOSSE
Elbe-Weser

DMK Hoofd Communicatie
Oliver Bartelt schetst aan
welke eisen levensmiddelen
in 2020 moeten voldoen om
succesvol te zijn.

twitter
#milch, 22. mei

Regiomanager van de coöperatie

HELMUT ENEWALDSEN
Sleeswijk-Holstein

Lebensmittelzeitung,
30 april 2020

#joghurtmitmüsli
van 17. mei

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

FIRST LEVEL SUPPORT

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

facebook
#nicecreamrezept,
21. mei

LZ Rheinland,
27 mai 2020
Om na de crisis concurrerend te zijn, heeft de zuivelindustrie een uniforme
stem nodig. Maar hoe?

Top Agrar, 28 april

Dr. Klaus Hein, directeur
landbouw bij DMK, legt in een
interview de details uit van
het vaste prijsmodel voor alle
boeren – en de effecten van
corona op het project.

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

JENS RUGE
Mecklenburg-Vorpommern /
Brandenburg

CLEMENS NIEDERWESTBERG
Weser-Ems

+49 3991 / 154-41211
jens.ruge@dmk.de

+49 5401 / 854-59132
clemens.niederwestberg
@dmk.de

KERSTIN GRABARSE
Thüringen /
Saksen-Anhalt / Hessen

JULIA RIDDER
Noordrijn-Westfalen /
Zuid-Nedersaksenn

+49 361 / 5977-16285
kerstin.grabarse@dmk.de

+49 5401 / 854 59180
julia.ridder@dmk.de

Verantwoording
Uitgever: DMK Deutsches Milchkontor GmbH, Industriestraße 27, 27404 Zeven Verantwoordelijk: Oliver Bartelt Redactie: Katrin Poppe, Birgit Lüdemann
(DMK Group); Andin Tegen, Anne Huning, Simon Pausch Texte: Volker Siegert (WMP Eurocom) Assistent: Anika Gaudian Lektorat: Dr. Agnes Przewozny (Grünes
Lektorat) Artdirectie: Regina Bense Grafiek: Anita Ackermann, Annette Kociemski, Irene Wilhelm Illustraties: Regina Bense Fotos: Matthias Hornung,
Johanna Ritter, Ralf Maier, Christian Mathiesen, Dominik Sommerfeldt, Sebastian Vollmert (DMK Group), Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, unsplash.com
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RECEPT

UNIEKAAS
fiets

1x

3 x MILRAM ligstoel:
Luisa Lösekann
Bärbel Möller
Ehepaar Ehmann

BEGINNEN

MILRAM

Vliegers

MILRAM

10 x
UNIEKAASSchorten

10 x

Stuur het antwoord op:
per e-mail aan: milchwelt@dmk.de,
Onderwerp: “prijsvraag”
of per post naar:
DMK Deutsches Milchkontor GmbH
Katrin Poppe,
Flughafenallee 17,
28199 Bremen
Sluitingsdatum:
16 augustus 2020
Werknemers en boeren van de DMK Group
komen in aanmerking om deel te nemen

RIJD!
T
S
D
E
W

de lezersfoto
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Kim Bohmann
Dennis Neubert
Mareike Langerenken
Andrea Kropp
Sabrina Kabutke
Matthias Brüntjen
Sven Mahnken
Joerg Eichler
Sylvia Kleibaumhüter
Isaam Bakrou

Ovelgönne
Wischhafen
Erfurt
Seckenhausen
Zeven
Edewecht
Prenzlau
Edewecht
Welver
Edewecht
Ovelgönne
Erfurt
Wiefelstede
Waghäusel
Hoogeveen
Edewecht
Zeven
Bremen
Rietberg
Edewecht

10 x tegoedbon shirt:
Familie Sticht
Georg Mayer
Lisa Schabacker
Sabine Schmidt
Tim Wefer
Ute Kaper
Hof Johansson
Ute Driesen
Benjamin Stanke
Jan Ahlers

Hemmoor-Heeßel
Seesen
Hetzerode
Bremen
Ovelgönne
Edewecht
Tangendorf
Bremen
Bremen
Ovelgönne

Koe Paula kort na de geboorte van haar kalf: boer Fredrik Warnecke
van Ahletal KG in Nedersaksen heeft deze foto laten maken. Het is
een van de beste inzendingen voor de juli-editie van Melkwereld.

Doe nu mee:

Op de eerste pagina’s hebben we
recentelijk de mooiste DMKlezersfoto getoond. 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 ook
waarom dit uw favoriete foto is en
wat u ermee associeert. Leg uw
speciale moment vast (zie bijvoorbeeld p. 6 – 7): zoals een artistiek
stilleven, levendige groepsfoto,
mooie momenten – Laat uw
creativiteit de vrije loop!

Margrit Schellstede
Ewald Möller jun.
Tobias Meyer
Daniel Brase
Detlef Rook
Heiko Wellbrock
Stefan Grapentin
Lars Grueber
Burghard Moennig
Yassine El Idrissi

10 x voucher tasje:

10 x
Koeltassen

Ovelgönne
Siedenbrünzow
Geestland

10 x MILRAM strandlaken:

LANDMANN
Barbecue

1x

Felicitaties
aan de winnaars
van de laatste
wedstrijd:

Zo gaat het:
Stuur uw foto
per e-mail aan:
milchwelt@dmk.de
Onderwerp: “lezersfoto
Sluitingsdatum:
30 0ktober 2020

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

Ingrediënten voor
4 personen
2 grote bloemkool
koppen
4 grote zoete aard
appelen
2 rode peperoni
400 g MILRAM Früh
lingsQuark
1 bosje tijm
2 bosjes platte pete
rselie
1 bosje lente-uitjes
2 limoenen
1 chilipeper
2 teentjes knoflook
100 – 150 ml olijfol
ie
Zout
Peper

Bereidingstijd: 20
minuten

MILRAM

groentesteaks
met chimichurri

Het is barbecueseizoen. Maar het kan ook wel eens iets anders
dan worst zijn! Reis naar Argentinië op de MILRAM-website en
probeer een pittige delicatesse zonder vlees uit. Verfijnd met
MILRAM FrühlingsQuark TOP MERK 2020!
Gegarneerd met chimichurri, de kruidig-pittige
Argentijnse kruidensaus
en romig-verse FrühlingsQuark, worden ook bloemkool en zoete aardappelen
verwarmd op de barbecue –

knoflook toe aan het kruiden-oliemengsel en roer.
Snijd de chili, verwijder de
pitten, snijd ze in kleine
stukjes en roer het door
elkaar. Kruid de chimichurri
met peper en zout en laat
dit ongeveer een half uur
en stelen entrecote, kippen- intrekken.
vleugels enz. de show.
Het gaat als volgt:
STAP 2:
Was, reinig en verdeel de
STAP 1:
bloemkool in grove roosjes.
Hak voor de chimichurri
Snijd ze vervolgens in iets
een bosje tijm, twee bosjes
dikkere plakjes. Was de zoepeterselie en een bosje bosui te aardappelen en snijd ze
in grote plakjes. Bestrijk de
op een bord. Pers limoenen
groenteschijfjes en de pepuit, voeg gehakte kruiden
peroni met de chimichurri
en olijfolie toe tot een dikke
vloeibare consistentie wordt zodat ze royaal bedekt zijn.
verkregen. Hak de teentjes
STAP 3:
knoflook grof en druk ze
Gril de gemarineerde groenplat met een mes.
testeaks en hete pepers aan
Voeg de geperste

elke kant ca. 7 – 8 minuten
op het grillrek tot ze lichtbruin zijn. Overigens: de
groentesteaks kunnen ook
gemakkelijk in de pan of in
de oven worden bereid.
STAP 4:
Schik de gegrilde groenten
op een bord en serveer met
een portie MILRAM FrühlingsQuark. Wie het graag
wat scherper wil, kan een lepel Chimichurri toevoegen.
Zonder vuur!
Meer recepten vindt u op
onze MILRAM-pagina:

LINK

meer op:
www.milram.de/rezept/
grillrezepte

“Op het rooster”

Vind de weg uit het doolhof en verzamel de juiste
letters in de juiste volgorde. Deze resulteren in
het oplossingswoord. (Duits woord)

Een

Deze keer
te winnen:

Doolhof
pittig maaltje

PRIJSVRAAG

5
ingrediënten!
Slechts

Voorwaarde voor
deelname aan de
MILRAM barbecueuitdaging was:
slechts vijf ingrediënten mochten
worden gebruikt.
Altijd in combinatie
met een MILRAM
kruidenkwark of
FrühlingsQuark.

Drie bekende grillfuencer
deden vervolgens een
schort om en toverden
hete barbecuegerechten
op tafel. Op milram.de vind
je de resultaten – en
barbecuekampioen.

LINK

www.milram.de/
aktionen/grill-challenge
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uniekaas,
onze kaas

Als Nederlandse collega’s binnen de DMK familie mogen we voor het eerst genieten van
de eerste Nederlandse papieren editie van het Milchwelt Magazine. We zijn inmiddels al een aantal jaren
onderdeel van deze gedreven organisatie. Gezamenlijk zetten we het oudste kaasmerk van Nederland
op de wereldkaart. Daar zijn we trots op.

