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Waarom

VOEDING,

duurzaamheid en saamhorigheid
zo belangrijk voor ons zijn.

GOED OM TE WETEN

Goed om
te weten!
Tip van de tandarts

In het geval van een uitgeslagen tand,
moet het kostbare element in koude
melk worden bewaard. Op deze manier
kan de tandarts de tand nog redden.
Water of droge papieren zakdoekjes
onttrekken vitaal vocht aan de cellen.

Melk maakt mobiel

In Kroatië zijn meer dan 7000
jaar oude resten van melk en kaas
gevonden. Wetenschappers menen dat
zuivelproducten de overlevingskansen
vergrootten en bijdroegen aan de
verspreiding van de mens in het noorden.

Wanneer de tuinman “boe” zegt

Op en in de grond ontstaan belangrijke mini-ecosystemen wanneer er
koeien grazen. Vogels vinden hun voedsel op de kortgegraasde grasvlakten,
net als bepaalde soorten kevers en sprinkhanen. Dat bevordert de
biodiversiteit en het behoud van bedreigde soorten.

EDITORIAL

Alles is aan het
veranderen
Oliver Bartelt
Hoofd Communicatie DMK Group

Beste lezers,
Veel dingen waaraan we gewend waren, zijn merkbaar aan het veranderen: zoals het
klimaat, het milieu, de manier waarop we samenleven en samenwerken – en niet in de
laatste plaats de bewustwording met betrekking tot gezonde en duurzame voeding. Dit
alles heeft gevolgen voor onze houding ten opzichte van het voedsel dat we produceren.
Het goede nieuws:
melk is niet meer weg te denken van de eettafels in dit land. Als basisvoedingsmiddel
boordevol essentiële voedingsstoffen is het van oudsher een vast bestanddeel van een
evenwichtige voeding. De basis van consumenten en melkliefhebbers is breed, maar
toch: rondom de ontwikkeling van plantaardige producten en met het oog op de toenemende wereldwijde prioriteit van klimaatbescherming, worden ook melk en zuivelproducten met een kritische blik bekeken. Daarnaast is er de uitdrukkelijke wens voor meer
dierenwelzijn in de veehouderij. En te midden van dit alles neemt de volgende generatie
al haar verantwoordelijkheid; ze stelt vragen en geeft de eetcultuur een nieuwe vorm.
We hebben het thema voeding jaren geleden al een impuls gegeven in het kader van
Vision 2030, dat precies op dit onderwerp ingaat. We ontwikkelen nieuwe producten
die in de behoeften van de consument voorzien – en communiceren op een manier die
ook mensen buiten de branche aanspreekt. Dat is de enige manier om hen te bereiken.
Feitelijke informatie met een emotionele vormgeving. Daartoe hebben we altijd een goed
totaalbeeld van de situatie nodig.
Daarom luisteren we aandachtig in dit nummer. We laten 22 mensen uit de onderneming, gastronomie, trendonderzoek en politiek vertellen hoe zij vorm geven aan verandering en wat hun visie is op de voeding van morgen.
Veel plezier bij het lezen!
Jullie

Oliver Bartelt

Bronnen: 1. STERN 2 MDR 3. NABU
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In deze
editie
VOEDING VAN DE
TOEKOMST
Wat dit betekent voor ons
allemaal en voor DMK.

4

Waarom is het belangrijk voor jou
om voedsel te helpenontwikkelen?

“Sinds ik met mijn opleiding ben begonnen, heb ik een ander voedingsbewustzijn ontwikkeld. Zo verdiep ik me
bijvoorbeeld intensiever in de fabrikanten van producten. Als ik weet dat een
voedingsmiddel duurzaam is of dat er
rekening is gehouden met het welzijn van
mens en dier, consumeer ik het met een
beter gevoel. Veel mensen denken er net
zo over als ik. Iedereen wil tegenwoordig
weten: Wat eet ik? Waar komt het vandaan? Ik denk dat deze trend zal aanhouden. Goed voedsel betekent zoveel:
onze gezondheid hangt ervan af, je eet
het met plezier, het maakt ons gelukkig.
Aangezien ik niet minder kritisch tegenover DMK-producten sta dan tegenover
producten van andere fabrikanten, wil ik
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tijdens mijn opleiding alles te weten
komen over de processen rondom
de zuivelproducten.
De branche als geheel ligt zwaar
onder vuur en daarom is het voor
mij belangrijk te zien met welke
strategieën DMK precies inspeelt
op de nieuwe ontwikkelingen en
voedingstrends. Het feit dat DMK
de productie duurzamer maakt
en het assortiment uitbreidt met
Non Dairy-alternatieven, toont
aan dat ze hier echt de vinger
aan de pols houden. Eén ding is
duidelijk: melk is en blijft mijn grote
favoriet. Chocolade, kaas ...
Jette Holsten,
ik zou nooit zonder kunnen.”
stagiair in opleiding tot
commercieel-Administratief
medewerker in de industrie,
Bremen.

MILRAM is zich aan het herpositioneren, ook met vegan producten.
Welke uitdagingen brengt dat voor jou met zich mee?

Nicole Liedloff,
Marketing Director
Brand Retail, Bremen.

“De veganistische megatrend heeft grote,
inmiddels gevestigde spelers zoals Alpro en
Oatly voortgebracht, die de markt domineren met een breed scala aan producten
en sterke reclame. Ook onze handelspartners bieden Non Dairy-huismerkproducten aan. Dat vormt een uitdaging voor de
DMK Group. Tegen de achtergrond van
het feit dat de voedingsgewoonten van
de consument drastisch veranderen,
hebben wij daarom een portefeuille
ontwikkeld die overtuigt: nog dit
jaar gaan we vegan rijstdesserts,
geraspte kaas, pudding en
een cacaodrank op basis van
haver op de markt brengen. Ook in de reclame
richten we ons op
‘verandering’:
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Zullen vegan levensmiddelen de voeding
van de toekomst domineren?
“Een blik in mijn koelkast verraadt
dat ik graag kook en producten als
yoghurt, kwark of cottage cheese
gebruik. Zuivelproducten zal ik in
geen geval opgeven. Maar er zijn
ook vegan voedingsmiddelen die
verrassend goed smaken. Als de
producten gevarieerd, seizoens- en
streekgebonden zijn, belanden ze in
mijn winkelwagentje. En ik ben hierin niet de enige. In heel Duitsland
neemt de belangstelling voor vegan
toe. Weliswaar kiezen betrekkelijk
weinig mensen op dit moment voor
een volledig veganistische levensstijl,
maar de vraag naar deze alternatieven is groot. Het is niet meer dan
logisch dat DMK op deze behoefte
inspeelt met zijn eigen vegan producten. Onder de collega’s was het
niet altijd zo duidelijk.

In het begin waren velen van hen
sceptisch, de meesten hadden nog
nooit veganistisch gegeten. Vervolgens probeerden ze in de fabriek in
Erfurt chocolade – en vanillepudding
op basis van haver – en waren ze echt
enthousiast! De consistentie is even
romig en de smaakervaring even
vol als die van voedingsmiddelen op
basis van melk. Ook onze MILRAM
HaferChoc, een cacaodrank op basis
van haver, werd zeer goed ontvangen. We zijn nu voortdurend bezig
met de ontwikkeling van onze portefeuille, met aandacht voor lokale en
mondiale trends. Tegen de achtergrond van veranderende eetgewoonten, maatschappelijk bewustzijn
van duurzaamheid en klimaatverandering, vraag ik me soms af hoe de
wereld zich over 30 jaar zal voeden.

om de jongere doelgroep aan te spreken,
hebben we onze campagne moderner
gemaakt en meer op lifestyle ingezet dan
bij MILRAM Dairy. Tegelijkertijd houden we
visueel vast aan de MILRAM merkwereld
waarmee de consument al vertrouwd is.
Onze gedachte: op deze wijze kunnen we
hen via het nieuwe aanbod ook kennis laten
maken met onze zuivelproducten en zo de
betekenis van het merk in het algemeen
bevorderen. Ook voor mij persoonlijk is
evenwichtige voeding heel belangrijk. Toch
eet ik niet altijd alleen maar gezond. Het gaat
me om balans, kwaliteit en nieuwsgierigheid:
mijn gezin schrikt vaak als ik weer eens met
iets nieuws kom, maar ik kan ze meestal wel
enthousiast maken. Onlangs heb ik de smaak
van de ayurvedische keuken te pakken
gekregen – heel spannend!”

Veel mensen leven tegenwoordig in
overvloed, anderen vechten om te
overleven. Tegen 2050 zullen er naar
verwachting 9,7 miljard mensen op
onze planeet wonen. De bevolking
voldoende en gezond voeden en
tegelijk de hulpbronnen ontzien, is
een van de elementaire uitdagingen.
Een volledig plantaardig dieet zal
waarschijnlijk niet mogelijk zijn door
het gebrek aan ruimte en water. Hoe
kunnen we dan blijven zorgen voor
een gezonde, op eiwitten gebaseerde voeding? Ik denk dat we in de
toekomst eiwitten zullen krijgen uit
een mix van dierlijke, plantaardige
en synthetische grondstoffen – wat
volgens mij niet zo’n slechte zaak is.”

“Veel mensen
leven in overvloed,
anderen vechten
om te overleven.”
Marina Schomacker,
Head of R&D,
Productontwikkelaar, Zeven.
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HUMAN RESOURCES
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DUIDELIJKE MENING
22 stemmen uit de samenleving,
politiek, melkveehouderij en DMK
over de voedseltransitie, en hoe
die kan slagen.

36

HET AHA-EFFECT
Jezelf opnieuw
uitvinden, ook
professioneel –
daarvoor kwamen de
DMK-medewerkers
bijeen op een seminar
in Stift Börstel.
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De reis naar jezelf

LANDBOUW

Het nieuwe ontwikkelingsprogramma
‘PASSION’ is van start gegaan. DMKmedewerkers hielden zich tijdens een
training bezig met hun persoonlijkheid.

Passie
omzetten in
carrières...
... voor het Passion-programma
kunnen DMK-medewerkers zich
aanmelden om hun potentieel
te ontplooien. De deelnemers
maken kennis met verschillende
onderdelen van de onderneming
en nemen deel aan projecten. De
duur van het programma wordt
individueel bepaald – tot maximaal
24 maanden. Er wordt een mentor
aangesteld om in een uitwisseling
de professionele en persoonlijke
ontwikkelingen vast te leggen. De
leermogelijkheden van Passion omvatten zogenaamde basismodules,
waarvoor de deelnemers samenkomen. Het doel is een beter inzicht te
krijgen in de eigen waarden en een
succesvolle leiderschapscultuur te
bevorderen.

“Meer planningsveiligheid
en zelfbeschikking”

E

en bijzondere sfeer omringt
het terrein en de gebouwen
van het middeleeuwse
klooster in Herzlake, aan de
noordelijke rand van het district Osnabrück. Midden in het bos, heel rustig
en afgezonderd van de buitenwereld,
is de spirituele geest nog voelbaar in
Stift Börstel, een voormalig cistercienzerinnenklooster. Waar vroeger
nonnen woonden en baden, kwamen
dit voorjaar 14 DMK-medewerkers
bijeen, die allen één gemeenschappelijk doel hadden: zich professioneel
verder ontwikkelen. Ze namen deel
aan het nieuwe Passion-programma,
dat iedere medewerker de kans wil
bieden zijn of haar eigen vaardigheden
te ontwikkelen en hogerop te komen in
de onderneming.

De Passion-training vond plaats in Stift Börstel, een
voormalig klooster. Naast conferenties bood het ook
de mogelijkheid om privé een time-out te nemen.

D

Het programma bestaat uit verschillende modules en drie gezamenlijke
trainingen. De eerste bijeenkomst van
de groep in Stift Börstel duurde twee
dagen en had als thema ‘Elkaar beter
leren kennen’. Daarbij interviewden
de deelnemers elkaar.
Door middel van speciale vragen
moesten de medewerkers, afkomstig van verschillende afdelingen,
hun eigen waarden en professionele
doelen duidelijker identificeren. Voor
IT-expert Dennis Schierenbeck, die
van zichzelf zegt dat hij als technisch
georiënteerd persoon vaak geen
vraagtekens plaatst bij situaties en
gevoelens, was dit een tijd van vele
aha-momenten.

MK werkt al 1,5 jaar met
Fixed Price, een vaste-prijsmodel, waarbij DMK-melkveehouders een deel van
hun maandelijkse melkvolume kunnen
aanbieden tegen vaste prijzen. Dit is
een aanbod dat momenteel verder
wordt ontwikkeld met het oog op de
invoering ervan bij de coöperatie-collega’s van DOC Kaas U.A. in Nederland. Een belangrijke partner hierbij
is prof.dr. Holger D. Thiele van de
Fachhochschule Kiel. Hij is hoogleraar
landbouweconomie en hoofd van het
ife-instituut, dat met de maandelijkse
berekening van de ife-beursmelkwaarde (ook bekend als de Kieler Börsenmilchwert) de basis levert voor de
vaststelling van de aangeboden vaste
prijzen. Bovendien ontwikkelde hij de
grondgedachte voor het vaste-prijsmodel voor melk. DMK sprak begin maart
met hem over de huidige marktsituatie
en welke rol vaste-prijsmodellen daarin kunnen spelen, hoe de aangeboden
prijzen worden berekend en hoe in
andere landen met deze modellen
wordt gewerkt.

“De inzichten en methoden helpen me
om mijn collega’s beter te begrijpen”,
zegt hij. Zelfreflectie is een fundamentele factor om ook als leider een
teamspeler te kunnen zijn, daarvan is
Sabina Wieczorek overtuigd. Als HR
Development Manager hielp ze bij de
ontwikkeling van ‘Passion’. “Als we
weten wat we nodig hebben, zijn we in
staat een arbeidsleven te creëren dat
bij ons past en waar we ons prettig bij
voelen.” Dit omvat ook een beter begrip van de eigen persoonlijkheid en
gedragspatronen. Op die manier kan
stress worden verminderd en neemt
het vermogen goed met conflicten om
te gaan toe.

DMK: Terwijl goederentermijnbeurzen of hedging-transacties al sinds
het begin van de beurs bestaan, is
de handel in melk nog betrekkelijk

Een groep vrouwen en mannen – de CI-engineers –
zoekt dag in, dag uit naar optimalisatiekansen
voor DMK – en met succes.

Voorbeeld PDCA
Project: In Georgsmarienhütte
hoorde CI-engineer Olga Pelz van
de BU Private Label dat medewerkers vaak
klaagden over ‘giveaways’: dat is kaas waarvan
het gewicht het op de verpakking vermelde minimumgewicht overschrijdt, wat natuurlijk een
verliesgevende zaak is. Samen met de collega’s
van de afdeling Snijden en verpakken heeft Pelz
het probleem tot op de bodem uitgezocht – en de
Plan-Do-Check-Act (PDCA) methode toegepast.
Procedure:
Het team probeerde de variatie te verminderen. “We
volgden de batches op de lijn, deden dagelijkse gewichtsbeoordelingen en maten het effect van elke technische
en organisatorische verandering”, legt de zuivelingenieur uit, die al eerder projecten voor DMK Eis heeft begeleid. Gezamenlijk en transparant evalueerde het team
de resultaten op de werkvloer. “Alleen als iedereen de
cijfers begrijpt, worden veranderingen geaccepteerd.”
Weerstand:
“Aangezien de gewichtsafwijkingen minimaal waren,
zagen veel collega’s aanvankelijk er niet het voordeel
van in en wilden ze op de oude voet doorgaan”, herinnert ze zich. “Tijdens Shop Floor Meetings kwamen de
verschillende ideeën op tafel en werd duidelijker waar
de oorzaken van onze problemen lagen.” Toen kwamen
er langzaam steeds meer suggesties.

De CI-community: ze fungeren als coach,
organisator, bemiddelaar, psycholoog, helper.

A

ls het om weerstand gaat, zijn ze zo
ongeveer experts. “Zo hebben we
het altijd gedaan” of “Er gebeurt
toch niets...”, zijn de geijkte opmerkingen die CI-engineers bij DMK te horen krijgen als ze met hun collega’s werken. Hun taak
is nieuwe wegen te bewandelen en draagvlak
en openheid voor nieuwe dingen te creëren.
CI’s ondersteunen leidinggevenden en medewerkers die een proces of hun werkplek willen
optimaliseren met hun eigen ideeën en
overwegingen. Dit soort ondersteuning
is succesvol omdat ze geleidelijk
de cultuur van DMK verandert
en het bedrijf meetbaar
efficiënter maakt: alleen al
vorig jaar werd meer dan

18 miljoen euro bespaard dankzij de ideeën
van de medewerkers. Bovendien zijn aanzienlijke verbeteringen tot stand gebracht in de
‘buckets’, d.w.z. de gebieden waarop we ons
concentreren in het verbeteringspotentieel,
bijvoorbeeld als het gaat om arbeidsongevallen
en klachten. Wanneer in de fabriek potentieel
wordt vastgesteld, ondersteunen de CI’s de collega’s met hun methodologische knowhow om
duurzame oplossingen te vinden. Het succes
wordt zichtbaar weergegeven. Als deskundigen
geven ze impulsen aan de medewerkers en
zorgen ze ervoor dat die de platgetreden paden
verlaten. Dat is niet alleen inspirerend voor
beide partijen – het leidt ook tot verbluffende
resultaten.

Antrieb:
Erste Auswertungen zeigten dem Team, dass es immer
besser wurde: „Wir feierten Erfolge, die Mannschaft
wurde hungrig.“ Immer mehr Kollegen wollten mitmachen und so sammelten sich bald weitere Ideen für technische Veränderungen, Anpassungen in der Steuerung,
bessere Standards bei der Maschinenbedienung.
Drijfveer:
Uit de eerste evaluaties bleek dat het team steeds beter
werd: “We vierden successen, het team werd gretig.”
Steeds meer collega’s wilden meedoen en zo werden al
snel meer ideeën verzameld voor technische veranderingen, aanpassingen in het besturingssysteem, en betere
normen voor de werking van de machines.
Resultaat:
“Aangezien het een natuurlijk product is, konden
we weinig veranderen aan de samenstelling van de
kaas. Daarom hebben we de machine-instelling variabeler gemaakt, zodat we nu beter kunnen inspelen
op het product.” Het team bleef nadenken, de afwijkingen werden kleiner. Daardoor kon afgelopen jaar
200.000 euro worden bespaard.

Voorbeeld 6S
Project: CI-engineer Pascal Hehmann werd door
de kwaliteitsmanager van de fabriek in Georgsmarienhütte geattendeerd op het feit dat er te veel
tijd wordt besteed aan zoeken en vinden in plaats
van productief werken. Hehmann kende de 6S-methode en introduceerde die bij het team. Samen
begonnen ze aan de uitvoering. Geen bureau, kast
of opslagplaats was veilig voor de opruimwoede.

Weerstand:
Hehmann zag aanvankelijk een angst voor verandering. “Ik
denk dat iedereen dat wel kent.” Volgens hem haperen processen vooral wanneer iedereen nog onervaren is. “Maar dat
neemt in de loop van de workshop af.” Hij is altijd beschikbaar
om vragen te beantwoorden. Na verloop van tijd wordt zijn
hulp minder vaak ingeroepen. Het team werkt autonoom.
Drijfveer:
“Tijdens de workshops komen steeds weer nieuwe en spannende ideeën naar boven”, vertelt de
CI-engineer van BU Industry. “Er zijn nauwelijks
grenzen, want zelfs oplossingen die perfect lijken,
hebben meestal nog potentieel voor verbetering.”

Veiligheid

Resultaten:
“Dat waren er veel! We konden de zoektijd tot
een minimum beperken en zo de efficiëntie
verhogen wanneer bijvoorbeeld een reserveonderdeel nodig is in geval van storing”, zegt hij.
Tegelijkertijd ontlast het de medewerkers wanneer
er bijvoorbeeld bij een storing een reserveonderdeel wordt gezocht. “In het lab konden we ruimte
vrijmaken door onnodige spullen uit te sorteren.
Als bijvoorbeeld de rekken slechts tot op hoofdhoogte worden gevuld, verhoogt dat de werkveiligheid – en iedereen voelt zich prettiger als
er structuur om hem heen is. “Dat is gelukt.”
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“We hebben onszelf
opnieuw uitgevonden”

6

WINNENDE FOTO!
De fabriek in
Hohenweststedt in de
ochtend-schemering. Pure
industriële romantiek.

N

iets is meer zoals het vroeger
was bij de BU Baby. Sinds januari 2021 is alles ondersteboven
gehaald. Maar dat was dan ook
hard nodig. Er moesten allerlei maatregelen worden getroffen en veel afdelingen
en functies moesten geherstructureerd en
getransformeerd worden. Dit ging gepaard
met concessies en was mogelijk dankzij de
moed en motivatie van collega’s die onvermoeibaar doorwerkten in de fabrieken,
(thuis)kantoren en bij klanten. Nu ontstaat
langzaam een duidelijk beeld: een meer
winstgevende unit – met groeipotentieel.

BU Baby COO Dr. Marc Mahl
is al meer dan een jaar de stuwende
kracht achter de transformatie.
FEITEN & CIJFERS

FEITEN & CIJFERS

Wat is er gebeurd? Een heleboel: in alle
fabrieken in binnen- en buitenland die tot
de Baby BU behoren, zijn de structuur- en
materiaalkosten sterk verlaagd, de productiekosten van zuivel en bewerkte voedingsmiddelen verbeterd en is veel aandacht
besteed aan winstgevende markten en producten. “Op die manier hebben we de verliezen van 2020 in 2021 bijna gehalveerd
zonder de productkwaliteit of de leveringscapaciteit in gevaar te brengen”, vertelt
COO dr. Marc Mahl, die verantwoordelijk
is voor de herstructurering. “Het was niet
gemakkelijk onder corona-omstandigheden en na hackersaanvallen op een van
onze belangrijkste verpakkingsleveranciers – dus het team mag nog trotser zijn
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dat ze de doelstellingen zelfs hebben
overtroffen.” Dit geldt niet alleen voor
de fabrieken in Duitsland, maar ook
ver buiten de grenzen.
In Italië, Spanje en Portugal
heeft het team onder moeilijke
omstandigheden zijn marktpositie
uitgebreid en aanzienlijk meer winst
geboekt dan gebudgetteerd. In Spanje heeft de unit een leidende positie op
het gebied van voedingssupplementen
voor onder meer baby’s, kinderen en
moeders. “Ik ben zo trots op mijn team”,
zegt Mariola Matuszek, Head of Branded
Global Sales. “In Spanje domineren we
de markt in het kindersegment Slaap met
een marktaandeel van 80 procent – in
Italië zijn we nummer één in de markt
van babymelkpoederen bij de voedingssupplementen in de segmenten borstvoedings-, vitamine D- en koliekproducten.”
Ook de fabriek in Strückhausen
profiteert van de transformatie van de
BU Baby. In het vierde kwartaal werd
per maand bijna 40% meer aan volume
geleverd dan het maandgemiddelde in
de eerste helft van het jaar. “Met Strückhausen hebben wij een ruwe diamant in
portefeuille, waarvan de geslepen facetten langzaam zichtbaar worden”, aldus
Patrick Weber, directeur DMK Baby
Strückhausen: “We zijn goed uitgerust
om de begrotingsdoelstellingen te halen.” Voor hem is het succes duidelijk
te danken aan de prestaties van zijn
team. “Dag in, dag uit doen collega’s
hun stinkende best om de melk van
onze boeren om te zetten in de babymelkproducten waarop ouders van
over de hele wereld vertrouwen.”
Vertrouwen speelde ook een
belangrijke rol voor het team in
Waghäusel – vooral tegen de

“We zijn goed
geoutilleerd om
de begrotingsdoelstellingen te
halen.”
Dr. Marc Mahl, COO

Iris Behrens,
Head of Global Marketing.

achtergrond van de pandemie. Na
enkele maanden werktijdverkorting
kon het team vorig jaar de mouwen
opstropen en een nieuwe, efficiëntere
afvullijn in gebruik nemen. Tegelijkertijd werd een groeiproject gelanceerd
waardoor de fabriek haar productie
met bijna 80 procent kon verhogen, wat
resulteerde in aanzienlijk betere kosten
per eenheid. Deze hielpen op hun beurt
om de drastisch stijgende kosten van
Demeter-, Bioland en Bio-ingrediënten op te vangen. “Onze klanten in de
retail- en discountsector worden steeds
veeleisender voor hun huismerkproducten. Daarom bieden wij voeding aan
van gecertificeerde biologische kwaliteit”, aldus Peter Hüttmann, Managing
Director Sunval Baby Food GmbH.
“Ons team helpt enorm mee om dit
hoge niveau te handhaven en elke dag
weer te garanderen.”
Niet alles verliep vlekkeloos tijdens
de uitgebreide transformatie, geeft
Marc Mahl toe. “Het heeft ons te
veel tijd gekost om het team tijdig te
informeren over de maatregelen, en in
de door Corona ontstane crisissituatie
was het niet mogelijk om de aangekondigde verbeterings-maatregelen
snel door te voeren”, vertelt de COO.
“Ik vind het jammer dat medewerkers
hier de dupe van zijn geworden en dat
uiteindelijk veel collega’s besloten hebben BU Baby te verlaten – op dat punt
moeten we beter worden.”
Leren van fouten is een van de beginselen van Visie 2030. Dat zijn geen
loze woorden. Ook niet in de BU Baby.
Het gaat Mahl en zijn medewerkers
om een stabiel team dat eensgezind
naar één doel toewerkt. Ieder met
zijn of haar eigen expertise die heel

Peter Hüttmann,
Managing Director
Sunval Baby Food GmbH.

waardevol en belangrijk is voor DMK.
Maar hoe nu verder?
Dit jaar moeten de resterende verliezen tot ongeveer een derde van het
niveau van het voorgaande jaar worden
teruggebracht en opgestarte projecten
moeten worden voltooid.
“De babyvoedingsbusiness is een geweldig, toekomstbestendig gebied waar
je je ook professioneel uitstekend kunt
ontwikkelen en onderscheiden”, zegt
Mahl. “We hebben onszelf opnieuw
uitgevonden.” Merken als Humana,
Alete bewusst en Milasan bieden met
innovatieve marketingconcepten en
producten weer aanzienlijk meer
zichtbaarheid en ruimte voor groei –
ook op de Duitse thuismarkt.

“We hebben ons
marktaandeel en onze
waarde verder

Patrick Weber,
Management Director
DMK Baby Strückhausen GmbH.

Ondersteund door een digitale campagne met een groot bereik, lanceert
Alete bewusst Obsties & Gemüsies in het
groeisegment van de fruit- en groentesnacks. “De eerste feedback van klanten
over onze Obsties & Gemüsies is
veelbelovend”, benadrukt Iris Behrens,
Head of Global Marketing. “We hebben
een jaar met veel spannende projecten
achter ons. Ik wil mijn team hartelijk
bedanken voor alle ideeën en hun
inzet in deze uitdagende situatie.”
Voor Marc Mahl is één ding duidelijk:
er is nog veel potentieel binnen de BU
Baby. De uitgebreide portefeuille van
babymelk, bewerkte voedingsmiddelen
en voedingssupplementen heeft een
zeer goede Europese concurrentiepositie. Deze moeten we benutten om de
aantrekkelijkheid van de producten
voor moeders, vaders en kinderen
nog duidelijker te maken. Zijn speciale dank gaat uit naar de boeren van
de coöperatie. “Ze hebben ons door
moeilijke tijden heen geholpen met een
ongelooflijke loyaliteit”, zegt Mahl.
“De koers is nu uitgezet en het is tijd
voor ons hen te bedanken.”

7

Hoe ziet het eruit in de
internationale omgeving?
Welke rol spelen vaste-prijsmodellen op andere markten?
Prof. dr. Thiele: Uit de Verenigde Staten weten we dat beursgebaseerde vaste-prijsmodellen al lang een gangbaar
risicomanagementtool zijn op de zuivelmarkt. In Duitsland zijn er momenteel
ten minste tien zuivelfabrieken die beursgebaseerde vaste-prijsmodellen toepassen of zullen gaan toepassen. DMK was
een van de eersten die deze aanbiedingen
beschikbaar stelde voor zijn eigen melkveebedrijven. Er is in Europa, bijvoorbeeld in Frankrijk, België, Nederland en
Polen, een grote vraag naar vergelijkbare vaste-prijsmodellen als het model
dat door DMK wordt toegepast. We zien
een sterk toenemende belangstelling
voor deze vaste-prijsmodellen in heel
Europa en gaan ervan uit dat ze wanneer de melkprijzen blijven schommelen,
ook voor de melkleveranciers in de ons
omringende landen een steeds belangrijker aanbod zullen worden.

*Het interview vond begin maart
2022 plaats.
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VOORDEEL VAN VASTE PRIJS
Professor Holger Thiele – grondlegger
van het Fixed Price-model – in gesprek.

myMILK
Zo tevreden zijn de
gebruikers over het platform.
SERVICE
Colofon
Contactpersoon
Social media-news.

28 MEER BUSINESS
Geoptimaliseerde
processen maken
BU BABY weer zeer
winstgevend.
vergroot”

Vertrouwen onder één dak:
De Business Unit Baby benut het
potentieel van kwaliteitsmerken
zoals Alete bewusst, Humana
und Milasan.
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– manulles
van-a

Bij het runnen van hun
boerderij moeten melkveehouders veel dingen tegelijk
doen. Leonie Wiewer weet
wat dat betekent: de 24-jarige
DMK-melkveehoudster krijgt
binnenkort de leiding over de
boerderij van haar vader.

Werken met
dieren is voor
Leonie Wiewer
een roeping
die ze nooit zal
opgeven.

Opmerking over gendergebruik: : De gebruikte termen impliceren
automatisch gelijke behandeling van alle.

Z

e laat het gewoon over
zich heenkomen. Telkens
wanneer Leonie Wiewer
voor de stallen staat, midden in het boerendorp Altendorf,
komen de gedachten: Hoe kan ik de
boerderij verder ontwikkelen? Hoe
kan ik dat het beste realiseren?
Op haar 16e was ze al een bekroonde
jonge fokster, op haar 20e een geschoolde melkveehoudster, op haar
24e aankomend landbouweconoom
en zolang ze zich kan herinneren
de rechterhand van haar ouders op
de boerderij in Noordrijn-Westfalen
– ook na haar werk denkt ze met
plezier aan de boerderij op weg naar
een nieuw decennium. Mensen zoals Leonie Wiewer staan niet alleen
voor de taak een goede melkveehouder te zijn. Ze moeten tegenwoordig
ook strategen zijn die hun grondstoffen in de fluctuerende markten
weten af te zetten, architecten om
hun bedrijf binnen de beperkingen
te kunnen transformeren, en goede
communicatoren die de consument
vertrouwd maken met de essentie
van het boerenleven.

Vooruitziende
blik gevraagd
“Ons beroep bestaat echt
niet alleen uit mest uitrijden”, zegt Wiewer.
De huidige
situatie van de
boeren vergt
veel omdenken
en creativiteit.
Melkveehouders
moeten op veranderingen anticiperen, intuïtief
werken, en een
feeling ontwikkelen die je
niet uit boeken
kunt leren.

“We hebben die kenersblik nodig.”
Over een paar jaar zal ze het
bedrijf van haar vader overnemen. De boerderij is hun thuis en
is al vele generaties in de familie.
“Elke koe heeft een naam”, vertelt
de jonge melkveehoudster. “Ik
ken hun bloedlijnen beter dan
die van mezelf en ben me trots
dat ik de nazaten van de koeienfamilie die ooit mijn opabegon,
vandaag zelf mag begeleiden.”
Ze zou zich niets anders kunnen voorstellen. Maar zoals elke
melkveehouder moet ze bedrijf
aan passen aan de huidige eisen.

2 x Reisvoucher
Birgit Beckmann
Heinrich Paar

De innerlijke houding
Daarvoor zijn financiële middelen
nodig, maar ook meer transparantie in de samenleving. Uitspraken
als “Dierenwelzijn en dieren uitbuiten sluiten elkaar uit!” of “Van
dieren houden en ze uiteindelijk
slachten kan niet!” raken iemand
als Leonie, die zoveel van haar
dieren houdt, tot in het diepst van
haar ziel en zorgen ervoor dat ze
de graag discussie aangaat over
het ‘systeem’ van de melkveehouderij ter. “Uiteindelijk is echter
één ding zeker voor mij: ik ben
een hoogopgeleide melkveehoudster, heb de nodige en ervaring.
Het welzijn van de dieren komt
voor mij op de eerste plaats – iets
anders zou gek zijn”, zegt ze. “Ik
kan met zekerheid zeggen dat ik
ze een goed leven bied.” In haar
ogen bevindt de melkveehouderij
in Duitsland zich op zo’n hoog
niveau dat het funest zou zijn
deze op te geven. Het gaat er om
met elkaar samen te werken. “We
mogen ons gelukkig prijzen als
we ook in de toekomst voeding
kunnen kopen dat is geproduceerd volgens de ongelooflijk hoge
Duitse normen.”

e
Ho

Kortom: als het goed gaat met de bijen, gaat het goed met ons mensen. Daarom zet
DMK zich in voor beschermde habitats voor onze bijen met een succesvol initiatief voor
bloemenstroken. Wij hebben een paar van die exemplaren in ons magazine verstopt
(tot pag. 55). Nu is het aan jou: de ijverige bijen vinden, optellen, det oplossing insturen
en... winnen. Veel succes!

WMF
Travel Mug

Doe nu mee:

Op de eerste pagina’s* laten we al een tijdje de mooiste DMK-lezersfoto zien.
Stuur je beste foto op – en een korte tekst over wat en wie er op de foto staat.
En we horen ook graag waarom dit jouw favoriete foto is en wat je ermee
associeert. Leg jouw speciale moment vast: als kunstzinnig stilleven, levendige
groepsfoto, leuke momentopname – er zijn geen grenzen aan jouw creativiteit!
*(zie bijv. ‘Feiten en cijfers’, pag. 10–11). Deelname is mogelijk voor:
medewerkers en melkveehouders van de DMK Group
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100% plantaardig, super
romig!
Wit kersenijs, roze frambozensaus – dat vinden niet alleen
haasjes lekker.

MERKENWERELD
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De boerderij
in Altendorf bij
Münster is al
generaties lang
in de familie.

campagnes via sociale media: via
foodbloggers en influencers,

MILRAM
Strandlaken

!
WEDSTRIJD
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Ice h Protrman
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10 x

#HAASJE GROENOOR#
De
lezersfoto
Het wordt prettig gestoord:
nog meer creatieve ijsvarianten
verrijken het assortiment van
DMK.

Het eerste
veganistische Katjes-ijs

Vroedvrouwen: “Ook voorbereiding,
bege- Dierenartsen:
dieren niet
zoetwarenfabrikanten.
Zo zijn er de “Omdat
d.w.z. internetsterren
metkunvegan
Katjes-beker
metvertellen
de originelewaar
een grote
fancommunity,
leiding en nazorg rond de geboorte
maken
nen
ze pijn
hebben, is het
smaak van Grün-Ohr-Hase (fruitwerden de verschillendeel uit van het dagprogramma. Ikgums),
houdmaar ookmijn
taak te herkennen
wanneer het niet
de klassiekers uit
de merken in ijsvorm
de koe goed in de gaten tijdens het
goed
ze gaat,
te bepalen
wat er met
dekalven,
popcultuur, Afri
Colamet
en Bluna
afgelopen
jaar miljoeOrange op een stokje. Bovendien
keren bekeken op
zodat ik kan ingrijpen en haar indien
nodig hen aan de handnen
is en
hoe ik ze het beste
worden de jarenlange partnerFacebook, Instagram
kan ondersteunen. Vervolgens geef
ik
haar
kan
helpen.
In
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der
jaren
en
door
schappen met merkgiganten zoals
en TikTok. Een sucBaileyskan
en Ahoj-Brause
uitgebreid
cesvolle
strategie
glucose en warm water. Op die manier
ervaring
voel je dat
heel
goed aan.”
met nieuwe producten – en met
die DMK ook in
ze weer op krachten komen.”
succes.
2022 voortzet.

KLAPPE-BIKE

10 x
Winnaar juni 2021, Paul Hooijen,
Materiaal stamgegevens / planner
bij Uniekaas

Op een dag
zal de jonge
melkveehoudster het bedrijf
van haar vader
overnemen.

Ingenieurs: “Elke dag is er wel iets te
Voedingsdeskundigen: “Wij laten alle
repareren. Of er nu een staldeur klemt,
voer dat we zelf produceren, zoals gras
de weideafrastering defect is of een raam
of maïs, in het laboratorium testen op de
omer, zon, vrienden – en
Alleen al Ehrmann High
klappert – op zulke momenten heb je
ingrediënten.
kennenliet
we
exacte
ijskoude
Caipirinha met ZoProtein-ijs
eenhet
stijging
in
als sorbet.
Het
verkoopcijfers
zien
van meer dan
creativiteit en flexibiliteit nodig. Al is het echte Pitú
energie-,
eiwit-,
zetmeelen
vetgehalte
cultdrankje in bevroren
170 procent in vergelijking met
maar provisorisch met ducttape, tiewraps
en kunnen we onze
dieren voeren op
toestand is een van de vele eyeca2020. En de ijsgolf slaat over op
of een paar spijkers.”
grond
hun behoeften.”
tchers die DMK dit
jaar alsvan
nieuwe
de smartphonegeneratie dankzij

1x

Oplossing inzenden:
per e-mail aan:
milchwelt@dmk.de,
Betreff „Gewinnspiel“
of per post naar:
DMK Deutsches
Milchkontor GmbH
Katrin Poppe
Flughafenallee 17
28199 Bremen
Belangrijk: Vul jouw
voor- en achternaam, adres
en DMK-locatie in!!
Uiterste inzenddatum:
22-05-2022

Wat melkveehouders nog meer moeten zijn
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Kronau
Bad Wildungen

10 x geëmailleerde mok
Marina Frey
Prenzlau
Oliver Brinkmann Kutenholz
Yvonne de Ruijter Waalwijk
Rolf Büker
Oerlinghausen
Kerstin Kaiser
Hamersen
Carl-Heinrich Petersen Massbüll
Eric Schreiber
Neubrandenburg
Ralf Köller
Barntrup
Hendrik Witte
Kütenholz-Aspe
Dennis Neubert
Erfurt

afri
de verf
tijdg rist
eest

Deelname is mogelijk voor: medewerkers
en melkveehouders van de DMK Group

De oplossing van de
laatste prijsvraag is: 10

Zo werkt het:

Stuur je foto
per e-mail naar: milchwelt@dmk.de
Onderwerp ‘Lezersfoto’
belangrijk:
1. Vul jouw voor- en achternaam,
adres, functiebenaming en
DMK-locatie in!

2. De afbeelding moet een hoge
resolutie hebben en in liggend
formaat zijn.
3. A.u.b. geen fotocollages!

Coole cheesecake
Zo tover je een klassieke cheesecake om in romig-zoete
cheesecakesticks met een heerlijke chocoladetopping.
Oma’s cheesecake is een klassieker. Als je meer van hip houdt, moet je zeker ons recept voor
cheesecakesticks proberen. Hier wordt de onweerstaanbare romige smaak van cheesecake
gecombineerd met het coole imago van urban koffietentjes in wereldsteden. Eet smakelijk!
En zo maak je ze, in circa
60 minuten + baktijd.
Stap 1:
De oven voorverwarmen
op 200 °C (boven-/onderwarmte). Bloem, 65 g suiker,
vanillesuiker, een snufje zout
en boter met de hand tot een
deeg kneden. Het deeg in een
springvorm (Ø 26 cm) doen,
over de bodem verdelen en
aandrukken. De bodem een
paar keer inprikken met een
vork en in de oven (midden)
in 12 – 15 minuten goudbruin
bakken.
Stap 2:
De springvorm uit de oven
halen en opzij zetten.

Voor de taartvulling 200 ml
melk in een kom vermengen
met het vanille-custardpoeder. Kwark, de resterende
suiker en eieren toevoegen
en vermengen. De citroenschil raspen en de citroen
uitpersen. Citroenrasp en -sap,
samen met de plantaardige
olie toevoegen en 5 minuten
doorroeren. Let op: dit kan
spetteren.

stuk een houten lollystokje
steken. De taartstukken
op een taartrooster leggen
voor het decoreren en er een
diepe bakplaat of plank onder
leggen.

Stap 4:
De chocolade fijnhakken en
au bain-marie laten smelten.
De taartstukken met de chocolade bestrijken en zolang
deze nog zacht is naar hartenlust versieren met strooisel
Stap 3:
en dergelijke. De cheesecake
De oventemperatuur vermet chocolade in de koelkast
lagen tot 150 °C. De vulling
zetten en tot het serveren
in de bakvorm schenken en
60 – 70 min. bakken in de oven laten koelen.
(midden). De taart volledig
laten afkoelen. Vervolgens in
Moeilijkheidsgraad: gemiddeld
16 stukken verdelen en in elk

LINK

Uiterste inzenddatum: 22-05-2022

Recepten op: www.milram.de

Ingrediënten
16 porties

Voor de cheesecake
•

150 g bloem (type 405)

•

240 g suiker

•

1 zakje vanillesuiker

•

125 g boter

•

200 ml melk

•

2 Pck. zakjes vanille
custardpoeder

•

1 kg MILRAM MagerQuark

•

2 eieren (M)

•

1citroen

•

175 ml neutrale
plantaardige olie

Voor de chocoladetopping
•

300 g witte chocolade

•

300 g pure chocolade

•
•

16 houten ijslollystokjes
Strooisel, eetbare bloemen,
bonbons, krokante muesli,
noten, praline
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DROOMTAART
MILRAM kan veel – zelfs
kaastaart op een stokje
maken. We verklappen
het recept.
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ijssoorten lanceert in samenwerking met populaire drank- en

Bijen zijn zinvolle insecten. Ze produceren niet alleen gezonde honing, die ons leven
zoeter maakt. Na runderen en varkens zijn ze wereldwijd de belangrijkste nuttige dieren.
Bijna 80 procent van alle bruikbare en wilde planten wordt door hen bestoven. Daardoor
staan ze garant voor goede oogsten en ecologische biodiversiteit.

10 x JBL Bluetooth Speaker
Axel Schünemann Bad Gandersheim
Marcus Deddner
Erfurt
Karen Laros
Sprang-Capelle
Nico Schwindt
Edewecht
Christian Babnigg Münster
Christiane Böhling Zeven
Cord-Hermann Albers Winsen
Marvin Thomas Jochem Wapelfeld
Anni Kamenhuis
Getelo
Sander van Slooten Elim

Liefde voor
het werk, liefde
voor het kalf: Leonie
Wiewer is ook verantwoordelijk voor
het insemineren
van de koeien.

Nieuwe dingen uitproberen
en verantwoorden.”
Leonie Wiewer probeert zich
Soms is één jaar
doorlopend bij te scholen en
droogte genoeg om
niet stil te blijven staan, om haar
al je reserves te laten
bedrijf te optimaliseren. Haar
opdrogen, als gevolg van de
grootste trots is haar kiosk, waar
hoge voerkosten.
ze rauwe melk, kaas, eieren
Allerlei banen tegelijk
of noedels van eigen boerdeSoms denkt ze aan de vele taken
rij verkoopt. “Het kostte tijd,
die ze als melkveehoudster
geduld en veel werk om dat te
moet combineren: vroedvrouw,
realiseren, maar het was het
kleuterleidster, kapster, onderwaard.” Mensen komen ervoor
nemer... de lijst gaat nog wel
naar de boerderij, wat weer
even door. “Al met al
nieuwe aanknopingspunten
een behoorlijk verantcreëert. Naast de rechtstreekse
MERKENWERELD
woordelijke baan.” Om
verkoop in haar kiosk regelt de
dit in een snel veran24-jarige de inseminaties en de
derende wereld goed
verkoop van de fokdieren. Al op
te kunnen doen, is een
6-jarige leeftijd nam ze deel aan
lange adem nodig.
wedstrijden voor jonge fokkers,
Een moment dat de
waarvoor ze lang met de dieren
jonge boerin zichtbaar
trainde. Het is wel duidelijk: een
terugbrengt uit haar vikantoorbaan zou niks zijn voor
sioenen en dromen. Per
Leonie Wiewer.
slot van rekening leven
Meer verantwoordelijkheid
boeren al eeuwen met
Op een dag zal ze de boerderij en
een beetje risico. En dat
de verantwoordelijkheid overneis precies wat het beroep
s
men voor 130 koeien, 250 stuks
maakt
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ze, zal de toekomst leren.
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Gefeliciteerd!
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van de vorige
prijsvraag:
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ontvangen bij de afrekening van het
melkgeld voor de betreffende maand.

PRIJSVRAAG

LANDBOUW

6
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De prijzen die in Fixed Price worden
aangeboden, komen niet overeen
met de melkwaarde op de beurs,
maar zijn lager. Waarom is dat?
Prof. dr. Thiele: : De ife-beursmelkwaarde
is een toekomstige waarde voor melk en
de basis voor de berekening van de vaste
prijzen die worden aangeboden aan
deelnemers in het kader van vaste-prijsmodellen. Ze geeft aan welke melkprijs
idealiter voor de komende maanden
kan worden verwacht op basis van de
prijzen voor boter en magere melkpoeder op de goederentermijnbeurzen. Ze
omvat dus alleen de prijsverwachtingen
voor de twee basisproducten, magere
melkpoeder en boter, zonder rekening te
houden met andere, mogelijk lagere prijzen voor bijv. consumptiemelk en kaas,
of met afwijkende contractlooptijden.
De beursmelkwaarde weerspiegelt de

prijsverwachting en de benutting van de
marktdeelnemers op dat moment en kan
dagelijks veranderen, wanneer ook de
prijsverwachtingen veranderen. Het gaat
om een totale benutting, terwijl de door
de zuivelfabrieken aangeboden vaste
prijzen ook risicokortingen omvatten
De beursmelkwaarde geldt voor standaardmelk met 4,0 % vet en 3,4 % eiwit,
af bedrijf van de melkveehouder zonder
btw. Dit betekent dat al rekening is gehouden met de gemiddelde registratiekosten
van de melkveehouder tot de zuivelfabriek. Bovendien omvat de beursmelkwaarde reeds de toeslagen die nog aan de
vaste prijs worden toegevoegd, zoals de
kwantumtoeslag.
Daarnaast verschilt de gemiddelde ontwikkeling van de beursmelkwaarden van
die van een zuivelbedrijf. Om voor de
leden van een zuivelfabriek bruikbaar te
zijn ter afdekking, moet de beursmelkwaarde worden gecorrigeerd voor dit
zogenaamde basisrisico. Verder moet
de beursmelkwaarde bij gebruik van de
beurs worden aangepast met de systeemkosten voor de termijnhandel en de bank.
Het resultaat is dat de aangeboden vaste
prijs, inclusief de door het systeem voorgeschreven inhoudingen, lager is dan
de beursmelkwaarde en dat de deelnemende melkveehouders nog steeds
hun gebruikelijke individuele toeslagen
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VAN
STAGIAIR
TOT CHEF
Carsten
Habermann
wordt COO
van de BU
Marke.

HOGE
EFFICIËNTIE
Bij DOC in
Nederland
maakt
een nieuw
systeem
digitale
processen
mogelijk.
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uur ’s ochtends: vlak voor de eerste vergadering
fotografeerde Jan-Hendrik Friedrichs, Plant
Manager BU Industry, de zonsopkomst boven de
fabriek in Hohenweststedt. Hier produceren meer
dan 100 werknemers elke dag melkpoeder en
hüttenkäse. Industrie en natuur – een fascinerend
samenspel dat Friedrichs vastlegt in zijn foto.
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Op dit moment maken we een fase
van piekprijzen mee, de melkprijzen stijgen al enkele maanden
gestaag.* Heeft deelname aan vaste-prijsmodellen dan toch zin?
Prof. dr. Thiele: Hoe hoger de prijzen
worden, des te waarschijnlijker is het
ook dat er een andere tijd komt en de
prijzen weer zullen dalen. Deelname
aan een vaste-prijsmodel zoals Fixed
Price kan dus zinvol zijn, omdat niemand weet wanneer dit omslagpunt
komt en de deelnemers zich dan van
passende prijzen hebben verzekerd.
In principe is deelname aan vaste-prijsmodellen zinvol voor alle melkveehouders die meer planningszekerheid willen en tot op zekere hoogte zelf
willen bepalen tegen welke prijzen ze
hun melk op de markt brengen. Daartoe moet ze zich echter verdiepen in de
bedrijfskosten en een eigen hedgingstrategie ontwikkelen: als de eigen totale
kostprijs per kilogram melk lager ligt

dan de vaste prijs die kan worden afgedekt, kan de melkveehouder deze positieve marges veiligstellen. Voor wie die
inspanning schuwt of als enige doel
heeft de hoogste prijzen te behalen, is
dit instrument niet aan te bevelen.
Maar ook niet-gebruikers van het afdekken van prijsrisico’s kunnen baat hebben bij het instrument doordat ze doorlopend prijzen en prijsverwachtingen
voor de toekomst kunnen aflezen.

VEGAN!
Plantaardige
MILRAM-desserts en
-drankjes zijn vanaf
nu verkrijgbaar.

32 LIEFDE VOOR HET
PLATTELAND, ONDANKS ALLES
Leonie Wiewer is een boerin
met passie. Een verhaal over
een roeping.

ONDERNEMING

Mariola Matuszek,
Head of Global
Branded Sales.

De melkveehouder kan dus zelf aan
de markt deelnemen en beslissen
tegen welke prijzen hij zijn melk
aanbiedt. Welke kansen biedt dat?
Prof. dr. Thiele: Dankzij de bindende,
vaste prijzen voor het afgedekte melkvolume op toekomstige leveringstermijnen
krijgen de bedrijven aanzienlijk meer
planningszekerheid. Ze garanderen de

melkveehouders geen maximumprijzen,
maar bieden hun de mogelijkheid om
perioden met bodemprijzen te compenseren. Bovendien verbetert de deelname
aan vaste-prijsmodellen de rating van de
bedrijven door de banken en daardoor
de kans op betere financieringsvoorwaarden.
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TIJGERS VAN DMK
18 CI-engineers
inspireren medewerkers
om werkprocessen te
optimaliseren.

Het was en is een moeizame weg. Maar dankzij de uitgebreide
herstructurering is BU Baby nu veel winstgevender.
Dit alles was ondenkbaar zonder teamwork.

MELK IS KLEURRIJKER
Stagiairs presenteren
hun beroep in een
grote campagne.

ALLES NIEUW!
In Bremen wordt
een nieuw gebouw
neergezet dat werken afstemt op de
huidige tijd.

CI-functie:
Hehmann ondersteunt de teams, traint ze in de methode, vertelt over zijn ervaringen en geeft impulsen.
Als CI-engineer zit georganiseerd werken in zijn DNA.
Zonder een goede structuur en het benodigde instrumentarium heb je geen schijn van kans. Maar uiteindelijk bepaalt het team zelf hoe de werkplek er daarna
uitziet. “En dat heeft tot nu toe goed uitgepakt”, vertelt hij, zichtbaar blij met het succes van zijn collega’s.

De buckets van Tiger: op deze zes terreinen wil de DMK Groep zich verbeteren.
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BLOEMENWEIDE
Samen met
MILRAM wordt
een simpel
gazon een
insectenparadijs.

36 MILCHWELT
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Procedure:
Zodra alle personeelsleden vertrouwd waren met de methode, begonnen ze met de uitvoering ervan. “In het
begin was er veel aarzeling om te beslissen wat kon worden uitgesorteerd”, vertelt Hehmann. “Naarmate de dag
vorderde, kwam het team in een stroomversnelling en
durfde het sneller te beslissen wat mee moest, wat weg
kon en wat later hoe en waar opgeborgen kon worden.”

jong en voor veel melkveehouders
onbekend terrein. Wat zijn de voordelen van deelname aan vaste-prijsmodellen zoals Fixed Price voor de
bedrijven in vergelijking met zelf
handelen op de beurs?
Prof. dr. Thiele: Melkveehouders die
zelf melk op de beurs willen verhandelen, moeten enerzijds intensief met de
complexe materie vertrouwd raken en
anderzijds voor de nodige liquiditeit
zorgen. Dit zijn hindernissen die het
voor melkveehouders moeilijk maken
om rechtstreeks aan de markt deel te
nemen. Bovendien is er momenteel
geen mogelijkheid voor melkveehouders in Duitsland om de benodigde handelsrekening te openen voor hun eigen
prijsdekkingstransacties op de beurs.
Vaste-prijsmodellen via de zuivelfabriek bieden hier uitkomst en maken
deelname zonder deze extra lasten en
beperkingen mogelijk.
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Pascal Reichert
Wiebke von
Aschwege
Melanie Wegener
Raoul Augsburg
Dennis Schierenbeck
Joana Volkmer
Patrick Olker
Florian Schomaker
Marlin Dammann
Rike Klindworth
Martin Büning
Christian Becker
(trainer)
Emine Özdemir
Kim Wilkens

ONDERNEMING

De netwerkers

Professor Thiele staat aan het hoofd van het ife-instituut, dat met de maandelijkse berekening van de beursmelkwaarde de
basis legt voor de vaststelling van de vaste prijzen. Voor hem liggen de voordelen voor de hand.

Een interview met prof.dr. Holger D. Thiele over de mogelijkheden, achtergrond en ontwikkelingen van vaste prijs modellen zoals Fixed Price van DMK.

Deelnemers Passion
(van links naar rechts)
ONDERNEMING

LANDBOUW
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Baileys – voor het

genieten
Influencers: “Met mijnultieme
camera
probeer ik regelmatig foto’s en video’s te
IJslolly’s of bekers: wij
maken, die ik dan op onze
Facebook- en
hebben de originele
Instagrampagina’s plaats.
Het gaat
Baileys-smaak
omgezet
in ijs – met
knapperige
bijvoorbeeld over de oogst,
het
kalven of
chocolade.
andere onderwerpen. Op die manier wil
ik een bijdrage leveren aan voorlichting
over onze branche – iets waar het in het
verleden nog weleens aan schortte. Ook
krijgtde geïnteresseerde consument
hiermee een kijkje in de melkveehouderij van vandaag.Ja, het vergt de nodige
tijd, maar is zeker de moeite waard.”

*Citaten: Leonie
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Onze
ijsklassiekers
Ook in 2022 zetten
we vol in op onze
succesvolle merken
Mangaroca Batida de
Coco, Milram, Treets
en Capri-Sun.
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6
uur ’s ochtends: vlak voor de eerste vergadering
fotografeerde Jan-Hendrik Friedrichs, Plant
Manager BU Industry, de zonsopkomst boven de
fabriek in Hohenweststedt. Hier produceren meer
dan 100 werknemers elke dag melkpoeder en
hüttenkäse. Industrie en natuur – een fascinerend
samenspel dat Friedrichs vastlegt in zijn foto.

6 MILCHWELT April 2022

April 2022 MILCHWELT

7
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120
... koeienpoten? Nee, dagen! Zoveel dagen
moeten de melkgevende koeien tussen 1 april
en 31 oktober in de wei hebben gestaan, om
in aanmerking te komen voor de volledige
weidebonus in het kader van het DMK
Milkmaster-programma. In april begint het
weideseizoen 2022.
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5
dagen lang presenteerde DMK
nieuwe gastronomische concepten
Gulfood in Dubai – ’s werelds
grootste food-vakbeurs voor
het Midden-Oosten, Centraalen Noord-Afrika. Merken als
Oldenburger, Rose en Uniekaas
waren daarbij erg populair.
10 MILCHWELT April 2022
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22 vragen aan 22 mensen

EEN
SMAAKVOLLE
NIEUWE WERELD

E

Hoe duurzaam willen we in de toekomst eten en
drinken? Bij DMK vindt de voedseltransitie plaats met
zevenmijlsstappen. Wat vinden medewerkers
en melkveehouders hiervan en hoe helpen zij
de ontwikkeling vorm te geven?

r zit verandering in de lucht. Niet alleen op het
gebied van het klimaat, dat ons steeds vaker door
extreme weersituaties laat zien dat het misgaat
met de planeet Aarde. Ook de consumenten
geven blijk van een veranderend bewustzijn en letten bij de
aankoop van levensmiddelen meer op klimaatvriendelijke en
duurzame producten.
Een ontwikkeling die dit decennium duidelijk zal kenmerken: volgens het ‘Trendreport Ernährung 2022’ * koopt bijna
70 procent waar mogelijk voedsel dat uit de omgeving komt.
59 procent besteedt aandacht aan diervriendelijke veehouderij. Het gaat hen om een gezondere levensstijl, prestaties
tot op hoge leeftijd en transparantie van de boerderij tot
in het schap. Hoewel melk de kernactiviteit van DMK blijft,
is de portefeuille uitgebreid met veganistische producten.
Plantaardige voeding is niet zomaar een grillige trend die
amper het volgende seizoen haalt – het is een mentaliteit,

een lifestyle die iets nieuws laat zien en de doelstellingen
van een bewuste leef- en voedingswijze omarmt.
Wat betekent dit voor de DMK Group? Hoe gaat een
traditionele zuivelcoöperatie om met verandering? Heel
goed, eigenlijk. DMK is een ‘People Company’ – het gaat om
mensen, om melkveehouders en medewerkers die elke dag
kwalitatief hoogwaardig voedsel produceren om te voorzien in de behoeften van vandaag en morgen. Daarbij heeft
iedereen het doel voor ogen om DMK met Strategie 2030
toekomstbestendig te maken en de klant op een
juiste manier te raken. De veranderingen op de markt,
nieuwe werkmethoden en de optimalisering van de
voeding bepalen de activiteiten van alle betrokkenen.
Op de volgende pagina’s vertellen melkveehouders,
medewerkers, influencers en voedingsdeskundigen hoe
zij de transitie ervaren en wat zij doen om er mede vorm
aan te geven.
*Bron: Trendreport Ernährung 2022
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Maximilian Blum,
Senior Manager,
Strategie Business, Bremen.

2

Waar werkt u momenteel aan en hoe verloopt
de samenwerking met Duitse collega’s?

Welke rol speelt duurzaamheid
voor de voeding van de toekomst
“In de zuivelindustrie voorzien we mensen van
kwaliteitsvoeding, we gebruiken grond op een
zodanige wijze dat zij bijdraagt aan de productie
van menselijk voedsel en zorgen hiermee voor
toegevoegde waarde in landelijke regio’s. Tegelijkertijd heeft het voedsel dat wij produceren een
ecologische voetafdruk. Deze ontstaat tijdens de
teelt van veevoer, in de koe, bij het vervoer van de
melk en tijdens de fabricage van onze producten,
bijvoorbeeld door gasverbranding om warmte op te
wekken. Mijn familie en ik houden van lekker eten.
Ik kook graag, maar ik wil
weten wat er in mijn voeding
zit en hoe deze geproduceerd is. Ook onze klanten, vooral in industrie
en retail, willen dit
weten. Ze hebben klimaatdoelstellingen
vastgesteld in het
algemeen en voor
specifieke productgroepen. Om
deze te bereiken, draaien
we bij DMK
momenteel
aan allerlei
‘knoppen’.
We bekijken
welke emissies worden gegenereerd in
welk deel van onze waardeketen. De eerste
reductiemaatregelen zijn al gerealiseerd,
maar er is nog veel werk aan de winkel. Dit
wordt de komende jaren een gezamenlijke taak voor het hele DMK-team, maar wel
een die de moeite waard is: duurzaamheid
betekent dat we de grenzen van onze planeet
respecteren, en eens ophouden die telkens
verder te overschrijden.”

“Ik wil weten
wat er in mijn
voeding zit.”

Dick Kremer,
Plant Manager
wheyco, Hoogeveen.

3

“Zuivel- en vleesproducten
zijn van oudsher een belangrijk deel van mijn dagelijkse
voedsel. Enerzijds komt dat
omdat ik op een boerderij ben
opgegroeid, anderzijds omdat
ik vind dat vooral zuivelproducten niet alleen lekker zijn,
maar door hun voedingssamenstelling ook heel gezond.
Toch word ook ik beïnvloed
door de trend naar ‘andere’
voeding. Gezondheid en
duurzaamheid worden op alle
fronten steeds belangrijker,
en ik merk het zelf ook: naarmate je ouder wordt, gaat het
lichaam reageren op minder
gezonde voeding – te veel

van iets is nooit goed!
Veganistische alternatieven
maken me daarom nieuwsgierig, en ik probeer ze
geregeld uit als ik uit eten
ga. Ook in onze zuivelfabriek
in Hoogeveen bewegen we
mee met de trend naar een
duurzamere levensstijl. Zo
verbeteren we bijvoorbeeld
de kwaliteit van onze toch
al hoogwaardige producten
en werken we aan een hoge
bezettingsgraad van onze installaties. Op die manier kan
wheyco de verkoopvolumes
en de toegevoegde waarde
van de wei producten opnieuw verhogen.

Dit alles zou niet mogelijk
zijn geweest als we niet zo
goed zouden samenwerken
met onze DMK-collega’s uit
Duitsland. Vanwege taal- en
cultuurverschillen duurt
het soms even om elkaar te
vinden, maar beide partijen
willen het en steken veel
energie in het ‘wij’-gevoel.
Culturele verschillen zullen
er altijd zijn, maar ze bieden
ook kansen. De Duitsers
houden van hun brood, wij
Nederlanders van onze kaas –
die twee samen vormen een
geweldige combinatie!”

Wat hebt u, als melkveehouder, nodig om
het voedsel van morgen veilig te stellen?

“Wat we vooral nodig hebben, is een
wij-gevoel: We kunnen alleen aan de
eisen en wensen op het gebied van
duurzame melkveehouderij en dierenwelzijn voldoen als melkverwerkers en melkveehouders de handen
ineenslaan. Aan onze kant ziet het
er zo uit: achter elke boerderij staat
een familie die ongekende offers
brengt om haar bedrijf draaiende
te houden. Wij melkveehouders
doen al veel, we investeren in zonne-energie, we zorgen voor biodiversiteit – zelf weid ik mijn koeien.
We zien ook de trend naar vegan
voedsel, maar het moet wel zinvol
zijn wat je als boer produceert.

Met name bij de plantaardige
alternatieven moet worden nagegaan of bepaalde grondstoffen niet
gemakkelijker in andere landen
kunnen worden geproduceerd –
onder meer om klimatologische
redenen. Vegan voeding, en vooral
het productieproces ervan, zal
ook haar weerslag hebben op het
klimaat. En ondanks alle hervormingsbereidheid speelt de melkprijs
uiteindelijk natuurlijk een cruciale
rol. De handel zou de bezorgdheid
van ons melkveehouders serieus
moeten nemen en bereid moeten zijn om meer te betalen.”
Peter Netjes,
Melkveehouder op
Kampereiland.
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Waarom is het belangrijk voor jou
om voedsel te helpenontwikkelen?

“Sinds ik met mijn opleiding ben begonnen, heb ik een ander voedingsbewustzijn ontwikkeld. Zo verdiep ik me
bijvoorbeeld intensiever in de fabrikanten van producten. Als ik weet dat een
voedingsmiddel duurzaam is of dat er
rekening is gehouden met het welzijn van
mens en dier, consumeer ik het met een
beter gevoel. Veel mensen denken er net
zo over als ik. Iedereen wil tegenwoordig
weten: Wat eet ik? Waar komt het vandaan? Ik denk dat deze trend zal aanhouden. Goed voedsel betekent zoveel:
onze gezondheid hangt ervan af, je eet
het met plezier, het maakt ons gelukkig.
Aangezien ik niet minder kritisch tegenover DMK-producten sta dan tegenover
producten van andere fabrikanten, wil ik

5

tijdens mijn opleiding alles te weten
komen over de processen rondom
de zuivelproducten.
De branche als geheel ligt zwaar
onder vuur en daarom is het voor
mij belangrijk te zien met welke
strategieën DMK precies inspeelt
op de nieuwe ontwikkelingen en
voedingstrends. Het feit dat DMK
de productie duurzamer maakt
en het assortiment uitbreidt met
Non Dairy-alternatieven, toont
aan dat ze hier echt de vinger
aan de pols houden. Eén ding is
duidelijk: melk is en blijft mijn grote
favoriet. Chocolade, kaas ...
Jette Holsten,
ik zou nooit zonder kunnen.”
stagiair in opleiding tot
commercieel-Administratief
medewerker in de industrie,
Bremen.

MILRAM is zich aan het herpositioneren, ook met vegan producten.
Welke uitdagingen brengt dat voor jou met zich mee?

Nicole Liedloff,
Marketing Director
Brand Retail, Bremen.
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“De veganistische megatrend heeft grote,
inmiddels gevestigde spelers zoals Alpro en
Oatly voortgebracht, die de markt domineren met een breed scala aan producten
en sterke reclame. Ook onze handelspartners bieden Non Dairy-huismerkproducten aan. Dat vormt een uitdaging voor de
DMK Group. Tegen de achtergrond van
het feit dat de voedingsgewoonten van
de consument drastisch veranderen,
hebben wij daarom een portefeuille
ontwikkeld die overtuigt: nog dit
jaar gaan we vegan rijstdesserts,
geraspte kaas, pudding en
een cacaodrank op basis van
haver op de markt brengen. Ook in de reclame
richten we ons op
‘verandering’:

om de jongere doelgroep aan te spreken,
hebben we onze campagne moderner
gemaakt en meer op lifestyle ingezet dan
bij MILRAM Dairy. Tegelijkertijd houden we
visueel vast aan de MILRAM merkwereld
waarmee de consument al vertrouwd is.
Onze gedachte: op deze wijze kunnen we
hen via het nieuwe aanbod ook kennis laten
maken met onze zuivelproducten en zo de
betekenis van het merk in het algemeen
bevorderen. Ook voor mij persoonlijk is
evenwichtige voeding heel belangrijk. Toch
eet ik niet altijd alleen maar gezond. Het gaat
me om balans, kwaliteit en nieuwsgierigheid:
mijn gezin schrikt vaak als ik weer eens met
iets nieuws kom, maar ik kan ze meestal wel
enthousiast maken. Onlangs heb ik de smaak
van de ayurvedische keuken te pakken
gekregen – heel spannend!”

6

Zullen vegan levensmiddelen de voeding
van de toekomst domineren?
“Een blik in mijn koelkast verraadt
dat ik graag kook en producten als
yoghurt, kwark of cottage cheese
gebruik. Zuivelproducten zal ik in
geen geval opgeven. Maar er zijn
ook vegan voedingsmiddelen die
verrassend goed smaken. Als de
producten gevarieerd, seizoens- en
streekgebonden zijn, belanden ze in
mijn winkelwagentje. En ik ben hierin niet de enige. In heel Duitsland
neemt de belangstelling voor vegan
toe. Weliswaar kiezen betrekkelijk
weinig mensen op dit moment voor
een volledig veganistische levensstijl,
maar de vraag naar deze alternatieven is groot. Het is niet meer dan
logisch dat DMK op deze behoefte
inspeelt met zijn eigen vegan producten. Onder de collega’s was het
niet altijd zo duidelijk.

In het begin waren velen van hen
sceptisch, de meesten hadden nog
nooit veganistisch gegeten. Vervolgens probeerden ze in de fabriek in
Erfurt chocolade – en vanillepudding
op basis van haver – en waren ze echt
enthousiast! De consistentie is even
romig en de smaakervaring even
vol als die van voedingsmiddelen op
basis van melk. Ook onze MILRAM
HaferChoc, een cacaodrank op basis
van haver, werd zeer goed ontvangen. We zijn nu voortdurend bezig
met de ontwikkeling van onze portefeuille, met aandacht voor lokale en
mondiale trends. Tegen de achtergrond van veranderende eetgewoonten, maatschappelijk bewustzijn
van duurzaamheid en klimaatverandering, vraag ik me soms af hoe de
wereld zich over 30 jaar zal voeden.

Veel mensen leven tegenwoordig in
overvloed, anderen vechten om te
overleven. Tegen 2050 zullen er naar
verwachting 9,7 miljard mensen op
onze planeet wonen. De bevolking
voldoende en gezond voeden en
tegelijk de hulpbronnen ontzien, is
een van de elementaire uitdagingen.
Een volledig plantaardig dieet zal
waarschijnlijk niet mogelijk zijn door
het gebrek aan ruimte en water. Hoe
kunnen we dan blijven zorgen voor
een gezonde, op eiwitten gebaseerde voeding? Ik denk dat we in de
toekomst eiwitten zullen krijgen uit
een mix van dierlijke, plantaardige
en synthetische grondstoffen – wat
volgens mij niet zo’n slechte zaak is.”

“Veel mensen
leven in overvloed,
anderen vechten
om te overleven.”
Marina Schomacker,
Head of R&D,
Productontwikkelaar, Zeven.

April 2022 MILCHWELT 17

TOPTHEMA

TOPTHEMA

7

“Ons beroep is belangrijk
omdat het de basis legt voor
een gezonde samenleving.
Zonder melkveehouderij
zou er geen voedsel zijn
– dat lijkt misschien een
waarheid als een koe, maar
we hebben vaak het gevoel
dat we het de consument
duidelijk moeten maken.
Mensen hebben veel kritiek
op ons en vergeten hoe
onze bedrijven eigenlijk
zo geworden zijn, onder
welke omstandigheden melkveehouders
soms hun veestapel
moeten uitbreiden, grond
moeten pachten of juist
hun bedrijf
drastisch
moeten
inkrimpen, dit
alles tegen
de achtergrond van een
tegenvallende melkprijs de
laatste decennia. Dat is pas
het laatste half jaar verbeterd.

Josh Griemsmann,
Melkveehouder uit Bülkau.

8

Hoe belangrijk is jouw beroep
voor het voedsel van morgen?
Om het voedsel van morgen
veilig te stellen, hebben we
de melkveehouderij nodig.
Ongeacht of er meer mensen
zijn die de voorkeur geven
aan veganistische alternatieven of aan zuivelproducten.
Peulvruchten, maïs of
granen – vaak de basis voor
vegan voedsel – worden ook
op akkers geproduceerd. Ik
denk dat een groter bewustzijn van duurzaamheid en
gezonde voeding in de samenleving in principe positief is. Plantaardige alternatieven vind ik geweldig voor
mensen met intoleranties.
Maar ik geloof niet dat ze zo
zinvol zijn voor de massa. Afgezien van het feit dat noch
het vitamine-, noch het voedingsstoffengehalte van de
producten in de buurt komt
van de kwaliteit van melk,
heb ik mijn twijfels over de
CO2-balans bij de productie.
Amandelen, avocado’s en
sojabonen moeten de halve
wereld over getransporteerd worden, voor ze in het
winkelwagentje belanden.
De landbouw daarentegen
levert regionaal, met korte
afstanden.

Ik vind het ook belangrijk
dat we arbeidsplaatsen veilig
stellen, van de dealer van
landbouwmachines, de bakker en de veevoerhandelaar
tot de medewerker bij DMK.
We hebben de steun van de
politiek en de samenleving
nodig. Wanneer ik investeringen doe, moet ik de
zekerheid hebben dat deze
ook de komende jaren nog
verdedigbaar zijn en niet
als ontoereikend worden
beschouwd. Of compensaties ontvangen wanneer er
sprake is van ongelijkheid
door goedkopere voedingsmiddelen uit het buitenland.
Maar waar we bovenal behoefte aan hebben, is begrip
voor ons dagelijks werk. Er
zou meer gecommuniceerd
kunnen worden tussen
consumenten en melkveehouders. Als we naar elkaar
luisteren, begrip tonen en
de landbouw opnieuw naar
waarde schatten, kan het
traject naar het voedsel van
de toekomst slagen.”

“Wat heeft de
melkveehouderij
nodig om het voedsel
van morgen veilig te
stellen?”

Waarom kunnen we het ook in de toekomst
niet zonder dierlijke producten stellen?
“Omdat we met dierlijke
producten zijn opgegroeid
en gewend zijn aan de
smaak. Ze zijn een deel van
onze eet- en kookcultuur.
Dierlijke producten
zullen waarschijnlijk
altijd op het menu
blijven staan, maar er
zal een extra selectie
vegetarische en veganistische gerechten
aan toe gevoegd
worden.

Heiko Antoniewicz,
Kok en drijvende kracht,
Werne.

9
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Mijn lichaam voelt zich
energiek na een maaltijd,
mijn stemming is positief.
Dat slaperige, nare gevoel
dat je kent na een overmatige lunch is een teken van
onevenwichtigheid! Koffie
na de maaltijd is om van te
genieten, niet om wakker te
blijven.
Voor mij is het ook geen
kwestie van plantaardig of
dierlijk – beide vullen elkaar
aan: in combinatie resulteert
dit in smaak-harmonieën.
Heel klassiek: rode wijn en
kaas die erbij past, chocolademelk met slagroom,
erwtensoep met worst,
kippensoep met groenten.
We tonen ook graag een
beetje lef: aardpeermelk met
groente-granola, havermelk
met varkenskin, cherrytomaatjes met een yoghurtbol.. Dat is voor mij het eten
van vandaagmet een kleine
blik in de toekomst.”

In hoeverre draagt digitalisering bij tot de
ontwikkeling van nieuwe voedingsmiddelen?

“Digitalisering speelt een
sleutelrol in het succes van
onze onderneming. Enerzijds
spelen data een cruciale rol
om de verwachtingen van de
consumenten en de markt
beter te begrijpen, anderzijds
vergroten betrouwbare gegevens het vertrouwen
van onze klanten
in onze producten
en onze merken.

Markus Blömer,
Global Head of
Corporate IT, Seckenhausen.

Koks willen hun gasten niet
alleen verrassen met een
salade of pasta. Creativiteit
is de sleutel!
Een eetcultuur heeft altijd
al bestaan. Ze kenmerkt
complete wereldrijken en zal
ook in de toekomst blijven
verschillen naargelang het
land of de regio. Er zijn
culturen die een zuiver veganistische eettraditie in ere
houden en dat al eeuwenlang doen. Dan is de kwestie
van aanvullende producten
bijvoorbeeld niet aan de
orde. In de ayurvedische
keuken is ghee, geklaarde
boter, onmisbaar; in de
traditionele Chinese keuken
moet kippensoep dagenlang
trekken. Voor mij betekent
een goede eetcultuur ook
evenwichtigheid. Wat ik eet
moet goed voor me zijn.

Bovendien ondersteunt
digitalisering het werk in de
productie. Processen worden
eenvoudiger, efficiënter,
flexibeler en duidelijker
meetbaar. Dat bespaart geld,
tijd en middelen.
Wij willen dat medewerkers
van alle afdelingen de mogelijkheden van digitalisering
gebruiken om hoogwaardige
producten van de toekomst te
vervaardigen.

Voor mij vormen hoogwaardige producten de basis voor
een gezonde voeding. Ik voel
me gewoon beter als ik het
juiste heb gegeten. Goede
voeding in combinatie met
lichaamsbeweging heeft een
positieve invloed op mijn
immuunsysteem.”
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Hoe belangrijk is ‘continuous improvement’ in
de onderneming om aan de levensmiddeleneisen
te voldoen?

“Onze eisen ten aanzien van voeding
veranderen – dus moeten ook wij
veranderen. Alleen op die manier
kunnen we flexibeler reageren op de
markt en de eisen van de klanten.
Maar hoe worden we ‘voortdurend
beter’ in zo’n moeilijke situatie? Door
samen te werken aan oplossingen
voor de producten en de manier
waarop we ze willen maken. Daartoe
hebben wij het TIGER-programma
gelanceerd. Dat gaat precies hierover.
Een groep CI-engineers ondersteunt
teams die werken aan specifieke
problemen op de locaties: Hoe optimaliseer ik een werkproces? Hoe kan
ik een machine verbeteren? Hoe krijg
ik het voor elkaar om minder papier
te gebruiken? Dit alles betaalt zich uit
in de efficiëntie van een onderneming
en, uiteindelijk, in de vraag: hoe kan
DMK een belangrijke speler blijven
die de voedseldoelen en de eisen voor
hedendaagse producten onderkent?
Dit vraagt veel aanpassingen, op alle
gebieden.

11

Ingo Müller
CEO, Bremen.
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Overal zijn collega’s, op de een of andere manier, elke dag met deze vraag
bezig. We stellen teams samen die
een duidelijk kader en idee krijgen
van wat moet worden bereikt. De
CI-engineers zijn op de locaties om
ter plaatse een handje te helpen en
ondersteuning te bieden. Zij nemen
de tijd voor de zorgen van de
medewerkers en ondersteunen hen zo goed mogelijk
bij het vinden van oplossingen. En ja, er zijn allerlei
ideeën voor verbeteringen als je
luistert naar individuele afdelingen.. Op die manier hebben we,
met de gebundelde deskundigheid
van de medewerkers, het afgelopen
jaar door de realisatie van tal van
verbeteringsprojecten en
-maatregelen vooruitgang geboekt en
daarmee meer dan 18 miljoen euro
bespaard. Dit toont aan hoe systematisch we te werk gaan om onze
producten, en onszelf, elke dag een
beetje meer te verbeteren.”

Hoe kunnen we goede voeding realiseren met het oog op
de hoge eisen die aan de melkveehouders worden gesteld?

“Voor mij gaat het om het versterken van het zelfbeschikkingsrecht
van de melkveehouders. Bovendien
krijgen de boeren en boerinnen
planningszekerheid. In het regeerakkoord hebben we toegezegd hen
te steunen bij de herstructurering
van de veehouderij. Nog dit jaar
door de invoering van transparante
en bindende labels voor de veehouderij! Als het dier er beter van
wordt, moet de boer dat ook merken in zijn portemonnee. Daarnaast
zullen we kijken naar waardecreatie
in de gehele voedselketen.
Wij willen een einde maken aan
de onevenwichtigheid ten nadele

van de producenten! Ik wil niet de
schoolmeester uithangen, maar
melkveehouders juist mondiger
maken en het probleemoplossend
vermogen van de agrarische sector
versterken. Dit houdt onder meer in
dat we gedurende deze regeringsperiode een concept zullen presenteren hoe het gemeenschappelijk
landbouwbeleid (GLB) verder kan
worden ontwikkeld om prestaties
ten gunste van klimaat, milieu
en samenleving beter te belonen.
Laten we voedsel en landbouw de
betekenis geven die levensmiddelen
daadwerkelijk hebben in ons dagelijks leven!”

Bron: Cem Özdemir, bondsminister voor Voedsel en Landbouw, lid van de Duitse Bondsdag, in de
regeringsverklaring van 14 januari 2022 over zijn plannen voor de landbouw- en voedingssector.

Maren Schultz, Business
Improvement Manager, Bremen.

Wordt voeding opnieuw gedefinieerd en zorgt dit voor
een revolutionaire verandering van alles wat we tot
nu toe wisten?
“Tien, vijftien jaar geleden had ik me veel
veranderingen in mijn dagelijks leven niet
eens kunnen voorstellen. We moeten de
veranderingen die voor ons liggen met een
flinke dosis vertrouwen tegemoet treden!
We weten dat de landbouwtransitie ons
voor een uitdaging zal stellen, maar daar
moeten we positief mee omgaan. Biodiversiteit, klimaateffecten en dierenwelzijn bij de
productie van grondstoffen – maar ook bij
het productieproces van onze hoogwaardige
voedingsmiddelen – staan steeds meer centraal als het gaat om de geloofwaardigheid
van een onderneming, en zelfs van een
hele branche. Enkele jaren geleden
formuleerden we Vision 2030 al,
waarin precies deze gebeurtenissen waren voorzien.

12
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Maar trends volgen elkaar snel op:
vegan voedsel krijgt steeds meer
reikwijdte, de Green Deal en de Farm
to Fork-strategie winnen aan terrein en
de nieuwe regering zal ons ook op dit
gebied aan het werk zetten. Al die zaken
gaan we aanpakken. Of het nu gaat om
onze klimaatcheck op de bedrijven,
de ontwikkeling van vegan alternatieven of de verbetering van onze
CO2-voetafdruk. Ondanks alle
veranderingen is en blijft melk
ons kernproduct. Geen ander
levensmiddel biedt zo’n grote
verscheidenheid en zorgt voor
zo’n evenwichtige voeding als
melk. Voor mij is het de eerste
keus. Een leven lang.”

13

Cem Özdemir,
Bondsminister voor
Voeding en
Landbouw, MdB. Berlijn.

Je bent vanuit Syrië naar Duitsland gekomen:
wat zijn jouw wensen voor de toekomst?

“Een gezondere planeet, minder
oorlogen, meer duurzaamheid en
een bewuster eetpatroon ...
In 2015 kwam ik als vluchteling
uit Aleppo en sindsdien ben ik
nooit meer in mijn thuisland
geweest. Als ik aan de tijd
daar denk, zie ik mijn moeder koken voor mijn zeven
broers en zussen en mij.
Bij een winkeltje kochten
we dagelijks tien kilo rauwe
melk, die we thuis kookten.

Lamee Houry, stagiair,
laborant, Zeven.

Melk was een belangrijk bestanddeel
van onze voeding. Voor mij betekent
het kindertijd, geborgenheid, thuis.
Mijn moeder kookte rijstepap, bakte
kwarktaart en gebruikte veel yoghurt. In Syrië was er niet zo’n grote
verscheidenheid aan producten als
in Duitsland, melk en vlees waren
duur. Maar aan de andere kant
hadden we ook niet zoveel fastfood
of diepvriesgerechten. Alles was van
nature biologisch en vers. De melk
was afkomstig van boerderijen met
maximaal 30 koeien, net als het
vlees. De zuivelbedrijven hadden
hun eigen boerderijen die voor hen
produceerden en niet bij een coöperatie waren aangesloten.
Toen ik in 2015 naar Duitsland
kwam, sloeg ik achterover van de
verscheidenheid aan producten: ik
kende alleen een soort feta in pekel,
nu stond ik voor een heel schap met
Goudse kaas, Tilsiter, Maasdammer,
Edammer. De vette Müritzer van Milram is tot nu toe mijn favoriet – maar
ook alle soorten vruchtenyoghurt
vind ik heerlijk. Hier in Duitsland eet
ik veel meer zuivelproducten dan
vroeger.

Nadat ik de taal geleerd had, begon
ik een stage bij DMK in de productie, daarna stapte ik over naar het
lab. Oorspronkelijk wilde ik informatica studeren, maar ik vond ook
parallellen daarmee in het laboratoriumwerk. Bij mijn opleiding tot
zuivellaborant heb ik veel focus en
fijngevoeligheid nodig om producten
te onderzoeken met behulp van digitale apparatuur en computers. Dat
opent zo veel mogelijkheden voor
mij. Ik ben erg tevreden met mijn
werkgever, maar ik zou graag meer
vegan producten zien, aangezien we
al genoeg zuivelproducten hebben.
DMK doet veel aan duurzaamheid;
zo verwerken we het zoutbad waarin
de kazen drijven tot drinkwater en
besparen we tijd en middelen door
verbeterde productieprocessen. Het
is belangrijk om je CO2-voetafdruk
zo klein mogelijk te houden. Juist als
onderneming. Als iedereen bewuster
handelt hebben we, hopelijk, op een
dag een betere wereld.”
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Hendrik Haase,
Food Blogger, Future Foodie,
journalist, auteur en consultant, Berlijn.
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Hoe belangrijk is
kwaliteit voor de
voeding van de
toekomst?
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We zijn gewend aan de smaak van
kaas, vlees en melk. Hoe zal het
eten over 20 jaar smaken?

“Door langzaam over te stappen van het
industriële naar het digitale tijdperk,
zijn er reële mogelijkheden voor meer
diversiteit en directere relaties tussen
dier, melkveehouder en consument.
Voedsel wordt verser, minder bewerkt,
kleurrijker. Biochemische vervangingspogingen die smaken maar halfbakken
kunnen nabootsen, zullen
hopelijk over 20 jaar tot het
verleden behoren. Voor een
gezonde toekomst hebben
we voedsel nodig dat we in de
mond, , op de tong en niet in
de laatste plaats in de maag kunnen
vertrouwen, afkomstig van landbouw
die goede biologische praktijken combineert met dierenwelzijn . In de retail
mis ik tegenwoordig de liefde voor
echte productkwaliteit. Er komen steeds
meer merken en zuivelproducten in de
schappen, maar de verscheidenheid
en echtheid van de smaken nemen af.
Ik hoop op de herontdekking van vet,
het belang ervan en de smaak die het
aan producten geeft. In mijn koelkast
staat altijd een potje gesmolten boter,
die vooral aan mijn groenteschotels een
smaaktoevoeging geeft. Dierlijke producten zullen van betere kwaliteit zijn,
hopelijk minder worden geconsumeerd,

en dan alleen als bijgerecht. Er komen
meer plantaardige producten en ook
groenten beleven een ‘revival’. Ik denk
dat het belangrijk is dat we gezamenlijk het menu samenstellen en er niet
van uitgaan dat het ons wordt voorgezet. Daarvoor is zeggenschap nodig
van het veld tot op het bord, maar
ook de gemeenschappelijke wil om te
helpen een menu voor de toekomst te
bereiden dat rekening houdt met de
grenzen van onze planeet.
Welke plaats is er voor melk in dit
scenario? Waarschijnlijk dezelfde plaats
als nu het geval is. Voor mij is het een
van de meest diverse voedingsmiddelen die ik ken. Ook al drink ik steeds
minder pure melk, zure melkproducten, kaas en boter zijn onvervangbare
ingrediënten in mijn voorraadkast.
Melk staat voor mij symbool voor
de relatie tussen mens en dier op de
boerderij, maar ook voor eindeloze
weiden en bijzondere momenten die
ik op de boerderij heb mogen meemaken. Van de geur van hooi dat in de wei
ligt te drogen tot warme, dampende
koeiensnuiten in de vroege ochtend en
kalfjes op wankele poten. Ik kan me
niet voorstellen dat melk over 20 jaar
van ons menu is verdwenen.”

“Er ontstaan steeds meer voedingstrends, zoals veganistisch,
vegetarisch, eiwitrijk, low-carb, en
paleo. Eten wordt ideologischer. De
consumenten willen meer weten over
wat ze consumeren: waar komt het
vandaan, wie heeft het geproduceerd,
hoe is het gemaakt? In het verleden
waren slechts weinig mensen geïnteresseerd in de informatie op de
verpakking. Voedingswaarden en
ingrediënten waren van relatief belang
en niet doorslaggevend voor de aankoop. Tegenwoordig geven apps met
één klik op de QR-code een uitgebreid
beeld, inclusief expliciete informatie

over meer of minder gezonde ingrediënten. Dat gaat veel verder dan het
stoplicht van de NutriScore. Steeds
meer consumenten maken gebruik
van de mogelijkheden om uitgebreide
informatie te verkrijgen. Voor ons als
fabrikant is dit een geweldige kans:
veel van onze producten zijn gezond,
bevatten weinig tot geen additieven
en nauwelijks geraffineerde suiker.
Onze productieprocessen kunnen ook
vrij gemakkelijk op een transparante
manier gecommuniceerd worden, wat
de consumenten nog meer overtuigt.
In onze snelle maatschappij verwachten ze snelle antwoorden op vragen.
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Voedingsgewoonten veranderen wereldwijd –
in hoeverre profiteert DMK hiervan?

“We zien ook voordelen van de
nieuwe trends voor het bedrijf. Er
is veel vraag naar vegan alternatieven en als zuivelcoöperatie
hebben we de mogelijkheid om
met onze eigen producten op deze
markt in te spelen. Toch is de consument eerder geneigd deze aan
zijn eetpatroon toe te voegen dan
zuivel volledig te vermijden. Zuivelproducten blijven populair, tot
ver buiten de landsgrenzen. Ook
dat is een duidelijke trend. We
merken dat de vraag wereldwijd
toeneemt. Er is een gigantische
vraag vanuit China. Dat is goed
voor ons als DMK omdat onze
producten niet alleen hier, maar
ook in het buitenland een goede
reputatie hebben. Enerzijds
profiteren we van ons eeuwenoude ambacht, anderzijds van ons
klimaat in Europa, dat
gunstig is voor de
melkproductie. In
Azië is het moeilijk
om zuivel van zo’n
goede kwaliteit te
produceren

vanwege de weersomstandigheden. Voor ons als zuivelbedrijf zal
het in de toekomst steeds belangrijker worden om te kunnen
duiden waar vraag is naar onze
producten en om deze markten
en segmenten vervolgens op een
passende manier te bedienen.
De voedseltransitie heeft mij ook
persoonlijk beïnvloed. Ook ik heb
mijn fastfoodfases gehad en ging
niet altijd zo bewust met voeding
om als ik nu doe. Vandaag de
dag hechten mijn gezin en ik veel
belang aan herkomst, dierenwelzijn en op de soort afgestemde
veehouderij – een ontwikkeling
die ook voor mij persoonlijk niet
meer kan worden teruggedraaid.
Er liggen kansen in deze trends,
maar we moeten ook in staat zijn
deze wensen uit te voeren.
Het duurzaamheidsvraagstuk
wordt daarbij een grote uitdaging: de landbouw wordt
kritisch bekeken als veroorzaker van CO2-uitstoot, zuivelproductie is energie-intensief
en water wordt schaarser. We

werken echter al vele jaren aan
deze kwesties en hebben al veel
bereikt op weg naar de realisatie
van onze Visie2030. Transformatie kost tijd en geld, voor DMK en
voor onze melkveehouders. Met
al die dingen moeten we rekening
houden. Zonder de inzet van onze
medewerkers en de melkveehouders hadden we het niet zo ver
geschopt, laat staan dat we de
crisis hadden doorstaan. Iedereen heeft het bedrijf tijdens de
pandemie draaiend gehouden; de
verzuimpercentages daalden zelfs.
Velen beseften hoe
belangrijk het werk
in de onderneming
is – en dat gold ook
voor mij.”

Dr. Frank Claassen, CFO, Bremen.
Marcus Krapp,
Global Head Quality
Management, Bremen.
En wel via alle beschikbare
communicatiekanalen.
Dit betekent dat verschillende afdelingen van DMK
steeds beter moeten netwerken
om aan deze verwachtingen te
voldoen. Het maakt de consumenten niet uit of informatie
afkomstig is van de afdeling
Kwaliteitszorg van de fabriek, van
Marketing of van de Juridische afdeling.
Ze verwachten gewoon een antwoord
van DMK. We kunnen en moeten het
beter doen en dat biedt ook kansen. Als
marathonloper ben ik een hartstochtelijke consument van zuivelproducten.

Ik vind het jammer dat wij in Duitsland niet dezelfde eetcultuur hebben
als in Italië, Frankrijk of Spanje, waar
voedsel veel hoger in aanzien staat en
de mensen bereid zijn meer geld uit te
geven voor kwaliteitsproducten. Als
atleet merk ik dat naast training en
herstel, de kwaliteit van de voeding
de derde pijler is om goede tijden te
lopen. En ik ben niet de enige die zo
denkt. In mijn atletiekclub hebben we
Duitse, Europese en wereldkampioenen: ze zijn allemaal goede afnemers
van onze producten, niemand voedt
zich met hamburgers, friet en gebak.
Dat is veelzeggend, denk ik.”
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Ines Krummacker,
CHRO, Bremen.

18

TOPTHEMA

Waarom hebben we het wij-gevoel
nodig om onze doelen te bereiken?
“Klimaatverandering, mondiale
markten en digitalisering hebben
onze leefwijze veranderd: werk
wordt flexibeler, de communicatie met collega’s in andere landen
gemakkelijker, grenzen vervagen.
Als voedselproducent moeten
we onze werkplekken zo
aanpassen dat de medewerkers zich in een dergelijke
omgeving verder kunnen
ontwikkelen. Human
Resources helpt om de

Welke voordelen
biedt een
coöperatie bij de
voedseltransitie?

“Tal van voordelen! De coöperatie kan ervoor
zorgen dat de veranderingen met inzicht worden
doorgevoerd en dat niet te veel melkveehouders
achterblijven. We bewandelen allemaal een gemeenschappelijk pad.
Als bestuursvoorzitter van de coöperatie zie ik
het als mijn taak om besluitvormingsprocessen te
begeleiden en daarbij altijd de belangen van onze
leden te betrekken. Samen hebben we de kans
om ervoor te zorgen dat mensen ook in de toekomst gevoed worden met lokaal, regionaal en
dus duurzaam voedsel. Natuurlijk moet dit ook
financieel tot uitdrukking komen. De verwerking,
verwaarding en marketing van melk hebben we
in eigen hand. Op die manier wordt de toekomst
voor ons melkveehouders veiliggesteld. Het is
belangrijk dat wij marktaandelen hebben voor
een brede portefeuille en populaire merken
met een hoge omzet koesteren.
We merken allemaal dat de eisen ten
aanzien van voeding veranderen; zelfs in
mijn eigen familie hebben we inmiddels
vegetariërs en veganisten. Persoonlijk
ben ik dol op zuivelproducten, vooral
kaas. Maar ook bij mij staat
niet elke dag
Thomas Stürtz,
vlees op tafel.”
Bestuursvoorzitter
van de coöperatie en
melkveehouder, Dorum.
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DMK-cultuur meetbaar te maken.
Ja, dat is mogelijk – en doen we
gerichte medewerkersenquêtes.
Daaruit worden dan maatregelen
gedestilleerd. We ondersteunen
managers en medewerkers bij
de bewustwording van het feit
dat cultuur en succes nauw met
elkaar verbonden zijn. Het ‘wij-gevoel’ is een belangrijk onderdeel
hiervan. Zo zijn de collega’s
misschien niet op één locatiegevestigd, maar worden ze wel
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geacht aan dezelfde processen of
projecten te werken. Dat is niet
gemakkelijk en vereist begrip en
teamgeest. Alleen op die manier
kunnen we gezamenlijk synergieën benutten die voor onze
onderneming uiteindelijk de weg
zullen banen naar de voeding van
de toekomst. Hoe kunnenanders
nieuwe productietechnologieën,
plantaardige alternatieven zoals
rijstdesserts of geheel nieuwe
zuivelproducten ontstaan?”

“Juist Generatie
Z geeft ons
impulsen.”

Wat is uw visie op de
voeding van de toekomst?

“Soms staan branche en
consument lijnrecht tegenover
elkaar. Veel wensen botsen:
als het om eten gaat, staat genieten bovenaan. Maar dat genieten mag niet overschaduwd
worden door het nare gevoel
dat we het klimaat of de dieren
uit het oog verliezen. Anderzijds is er een grote groep die
alleen ‘op prijs’ kan en wil
winkelen. En degenen die alle
goede voornemens vergeten,
zodra er een sappige steak
op de barbecue ligt. Daarom
moeten we scherp in het oog
houden wat de consument wil
en wat de realiteit is.
Wij melkveehouders staan
aan het begin van de
voedselketen
en, vanuit ons
standpunt
bekeken,
doen we
het super!
Tegelijkertijd is het

voor ons moeilijk te begrijpen
waarom een haverdrank zo’n
hoge vlucht neemt, ook al kan
deze drank naar mijn mening
qua smaak, CO2-balans of voedingswaarde niet concurreren
met koemelk. Bovendien hebben we het gevoel dat de eisen
vandaag meer van de vier
grote handelshuizen dan van
de politiek komen. Helaas is de
vergoeding voor de realisatie
nog steeds onbevredigend,
want zo kunnen de maatregelen niet volledig worden uitgevoerd op de melkveebedrijven.
Desondanks kijken we vooruit.
Als zuivelfabriek vormen
we de schakel tussen consumenten en melkveehouders
en we leggen onze collega’s
telkens weer uit dat deze
trends onomkeerbaar zijn en
ons kansen bieden. Als DMK
hebben wij, meer dan andere
zuivelbedrijven, de mogelijkheid om deze veranderingen
voor ons als leden te benutten.

Heinz Korte,
Voorzitter van de Raad
van Commissarissen en
melkveehouder, Plönjeshausen

Wij hebben een aanzienlijk
breder product- en verwerkingsassortiment, goede
productinnovatie en genieten
het vertrouwen van de consument – bijvoorbeeld met onze
babyproducten. Van baby’s tot
bejaarden – we bieden al jaren
gezonde voeding. Daar mogen
we trots op zijn, hoewel het
voor ons melkveehouders ook
financieel lonend moet zijn!
Als vertegenwoordigers van de
zuivelsector moeten we blijven
benadrukken waarom het zo
belangrijk is onze strategie
bij DMK consequent voort te
zetten en te laten zien waar we
staan bij de realisatie ervan. Er
moeten door onze leden ook
kritische vragen gesteld kunnen worden. Het traject naar
een nieuw voedingstijdperk
kan slagen als we op voet van
gelijkheid met elkaaromgaan.
Samen hebben we de beste
kansen om ons zuivelbedrijf
naar de toekomst te loodsen.”
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De consumenten veranderen hun
eetgewoonten. Wat betekent dit
voor het DMK-productassortiment?

“Ons assortiment is niet statisch,
maar ontwikkelt zich voortdurend. Wij kijken naar wat klanten en consumenten willen en
wat in de toekomst zou kunnen
werken. Vooral Generatie Z geeft
ons impulsen, omdat zij ons laat
zien dat duurzaamheid, klimaatbescherming en dierenwelzijn
steeds meer in de belangstelling
staan. Dit beïnvloedt de manier
waarop we over voedsel denken.
Lactosevrije melk, eiwitrijke toetjes, vegan – we zijn voortdurend
bezig met optimaliseren, niet in de
laatste plaats omdat we de melkprijs voor onze melkveehouders
willen halen of laten groeien. Een
uitdaging bij al deze overwegingen zijn ook de levenscycli van de
producten.
Wat vandaag werkt, is morgen
misschien al weer achterhaald.
In de sterk concurrerende levensmiddelenmarkt moeten we snel
zijn en ver vooruit denken. Wij
staan altijd op gelijke voet met
onze handelsrelaties en worden als
een betrouwbare partner gezien.
Onze basisassortimenten met een
omzet van ongeveer een miljard
euro worden twee keer per jaar
verhandeld via contracten met een
looptijd van meestal zes maanden.
Voor beide partijen was de pandemie daarbij een grote uitdaging:
sinds de eerste golf kregen we
extreem veel orders binnen. Tegelijkertijd hadden we te kampen
met prijsstijgingen en knelpunten bij de bevoorrading op alle
belangrijke fronten: grondstoffen,
verpakking, personeel, magazijn,
transport... Maar het is ons gelukt,
en intussen hebben we zelfs
recordhoeveelheden geleverd. De
medewerkers en melkveehouders
hebben deze enorme taak elke dag
opnieuw serieus genomen en doen
dat nog steeds. Zonder hen zouden
we absoluut niet zo succesvol zijn.”

Irmtraud Kruessel-Middendorf,
Head of Sales Management, Bremen.
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Welke hindernissen ondervinden
melkveehouders bij het voldoen
aan de eisen inzake dierenwelzijn
en duurzaamheid?

“Voor mij zijn de eisen rondom meer
dierenwelzijn en duurzaamheid die aan
onze melkveehouders gesteld worden geen
hindernissen, maar echte kansen!
Ik vind het prima dat we onze
normen voortdurend aanscherpen in de richting van meer
dierenwelzijn en duurzaamheid. Met innovaties blijven we
toekomstbestendig. Ik besef
dat er melkveehouders zijn die
zich zorgen maken en onzeker zijn over de toekomst.
Marlin Dammann,
Manager Business
Acceleration &
Innovation, Bremen.
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“We steunen de
integratie van
alternatieve
energie.”
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Marco Bode,
Europese voetbalkampioen

De zeer
persoonlijke
instelling telt

Maar velen zien de toekomst nu al met openheid en optimisme tegemoet, gaan dapper
door en ontwikkelen hun bedrijf verder.
Openheid en een constructief debat, maar
ook ondernemingsgeest en basisvertrouwen,
helpen de melkveehouders daarbij. Ik ben
ervan overtuigd dat de veranderingen tal van
kansen bieden – zowel voor DMK als voor de
melkveehouders. We hebben de kans om de
toekomst mede vorm te geven en onze branche
te ontwikkelen. Ik ben ervan overtuigd: duurzaamheid en dierenwelzijn zijn een deel van de
oplossing!”

K

eten – de kans op succes is vrij
klein als we het niet echt willen
en niet de juiste instelling kunnen vinden.
Ook in de sport
hebben we het vaak over ‘een
goede instelling’, ‘de juiste mentaliteit’, ‘de sterke wil’. Wat bedoeld wordt, is dat we
ons echt inspannen,
niet opgeven bij tegenwind, weer opstaan
als er iets misgaat of
als we fouten hebben
gemaakt.
Soms hebben we het
ook over intrinsieke
motivatie, die ieder
individu mee moet
brengen om het WIJ
tot een succes te maken. En op het gevaar af dat ik in
herhaling val: het vinden van de
juiste instelling is voor ons allemaal gemakkelijker als we een
duidelijke voorstelling hebben
van wat we willen bereiken.
Wanneer we waardering krijgen van leidinggevenden en een
gedeelde visie voor ogen hebben
die zinvol en haalbaar lijkt. Hoe
zit het met de E bij jou en DMK?
Afgaand op mijn ervaring met
mensen in deze ‘melkwereld’,
lang niet slecht!

“Gedrag
kan alleen
duurzaam
worden
veranderd
als de
mentaliteit
verandert.”

Hoe zal de energiemix
bij DMK veranderen?

“Vrij sterk omdat we voortdurend inzetten op een lager
energieverbruik, dat de natuurlijke hulpbronnen ontziet.
Tegen de achtergrond van het feit dat alternatieve energieopwekking nog steeds aan sterke schommelingen onderhevig is, d.w.z. dat de energie niet altijd in dezelfde
mate aanwezig en beschikbaar is, is de uitdaging voor
ons om flexibel op deze schommelingen te reageren.
Daarom werken we in het kader van het onderzoeksproject Kopernikus-SynErgie aan concepten
om deelprocessen in de zuivelfabriek flexibeler te
maken. Dit betekent bijvoorbeeld dat we de werking van verschillende installaties in de fabrieken
optimaliseren. Op die manier verlagen we enerzijds
onze energiekosten en ondersteunen we anderzijds
de integratie van alternatieve energievormen.
Daarnaast werken we momenteel aan tal van
andere projecten, zoals het gebruik van groene
stadsverwarming, van biogas in de productie
en de geleidelijke overgang van ons wagenpark
op elektriciteit of waterstof. Ons team is zeer
gemotiveerd om deze ontwikkeling bij DMK te
kunnen begeleiden en ondersteunen.”

eer op keer heb ik het
in deze column of in
onze DMK-podcast
DENKFUTTER over
teams gehad en geconstateerd
dat het vooral gaat om samen
met anderen aan doelen te werken – zoals DMK deze
in Visie2030 heeft
gedefinieerd.
Toch speelt ook het
individu een belangrijke rol. Elk team bestaat
immers uit individuen.. Het kan kloppen,
als je zegt dat het team
meer is dan de som der
delen, maar natuurlijk
is de som der delen ook
van groot belang voor
de kans op succes.
Een belangrijk element van de
prestaties van elk individu is zijn
of haar mentaliteit. Het coachingbureau van een vriend van
mij heet E > V (‘E groter dan V’).
Mentaliteit (‘Einstellung’) komt
op de eerste plaats, en gedrag
(‘Verfahren’) kan alleen langdurig worden veranderd als de
mentaliteit verandert. We kennen
dat waarschijnlijk wel als het gaat
om stoppen met roken, meer
bewegen of gezonder

Klaus Landwehr,
Head of Energy
Management, Bremen.

Podcast
Een gesprek over succes
in voetbal en in zaken.
Te vinden bij alle podcast
providers onder ‘Denkfutter’.
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“We hebben onszelf
opnieuw uitgevonden”
Het was en is een moeizame weg. Maar dankzij de uitgebreide
herstructurering is BU Baby nu veel winstgevender.
Dit alles was ondenkbaar zonder teamwork.

N

iets is meer zoals het vroeger
was bij de BU Baby. Sinds januari 2021 is alles ondersteboven
gehaald. Maar dat was dan ook
hard nodig. Er moesten allerlei maatregelen worden getroffen en veel afdelingen
en functies moesten geherstructureerd en
getransformeerd worden. Dit ging gepaard
met concessies en was mogelijk dankzij de
moed en motivatie van collega’s die onvermoeibaar doorwerkten in de fabrieken,
(thuis)kantoren en bij klanten. Nu ontstaat
langzaam een duidelijk beeld: een meer
winstgevende unit – met groeipotentieel.

BU Baby COO Dr. Marc Mahl
is al meer dan een jaar de stuwende
kracht achter de transformatie.
Wat is er gebeurd? Een heleboel: in alle
fabrieken in binnen- en buitenland die tot
de Baby BU behoren, zijn de structuur- en
materiaalkosten sterk verlaagd, de productiekosten van zuivel en bewerkte voedingsmiddelen verbeterd en is veel aandacht
besteed aan winstgevende markten en producten. “Op die manier hebben we de verliezen van 2020 in 2021 bijna gehalveerd
zonder de productkwaliteit of de leveringscapaciteit in gevaar te brengen”, vertelt
COO dr. Marc Mahl, die verantwoordelijk
is voor de herstructurering. “Het was niet
gemakkelijk onder corona-omstandigheden en na hackersaanvallen op een van
onze belangrijkste verpakkingsleveranciers – dus het team mag nog trotser zijn
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dat ze de doelstellingen zelfs hebben
overtroffen.” Dit geldt niet alleen voor
de fabrieken in Duitsland, maar ook
ver buiten de grenzen.
In Italië, Spanje en Portugal
heeft het team onder moeilijke
omstandigheden zijn marktpositie
uitgebreid en aanzienlijk meer winst
geboekt dan gebudgetteerd. In Spanje heeft de unit een leidende positie op
het gebied van voedingssupplementen
voor onder meer baby’s, kinderen en
moeders. “Ik ben zo trots op mijn team”,
zegt Mariola Matuszek, Head of Branded
Global Sales. “In Spanje domineren we
de markt in het kindersegment Slaap met
een marktaandeel van 80 procent – in
Italië zijn we nummer één in de markt
van babymelkpoederen bij de voedingssupplementen in de segmenten borstvoedings-, vitamine D- en koliekproducten.”
Ook de fabriek in Strückhausen
profiteert van de transformatie van de
BU Baby. In het vierde kwartaal werd
per maand bijna 40% meer aan volume
geleverd dan het maandgemiddelde in
de eerste helft van het jaar. “Met Strückhausen hebben wij een ruwe diamant in
portefeuille, waarvan de geslepen facetten langzaam zichtbaar worden”, aldus
Patrick Weber, directeur DMK Baby
Strückhausen: “We zijn goed uitgerust
om de begrotingsdoelstellingen te halen.” Voor hem is het succes duidelijk
te danken aan de prestaties van zijn
team. “Dag in, dag uit doen collega’s
hun stinkende best om de melk van
onze boeren om te zetten in de babymelkproducten waarop ouders van
over de hele wereld vertrouwen.”
Vertrouwen speelde ook een
belangrijke rol voor het team in
Waghäusel – vooral tegen de

Mariola Matuszek,
Head of Global
Branded Sales.

“We zijn goed
geoutilleerd om
de begrotingsdoelstellingen te
halen.”
Dr. Marc Mahl, COO

Iris Behrens,
Head of Global Marketing.

achtergrond van de pandemie. Na
enkele maanden werktijdverkorting
kon het team vorig jaar de mouwen
opstropen en een nieuwe, efficiëntere
afvullijn in gebruik nemen. Tegelijkertijd werd een groeiproject gelanceerd
waardoor de fabriek haar productie
met bijna 80 procent kon verhogen, wat
resulteerde in aanzienlijk betere kosten
per eenheid. Deze hielpen op hun beurt
om de drastisch stijgende kosten van
Demeter-, Bioland en Bio-ingrediënten op te vangen. “Onze klanten in de
retail- en discountsector worden steeds
veeleisender voor hun huismerkproducten. Daarom bieden wij voeding aan
van gecertificeerde biologische kwaliteit”, aldus Peter Hüttmann, Managing
Director Sunval Baby Food GmbH.
“Ons team helpt enorm mee om dit
hoge niveau te handhaven en elke dag
weer te garanderen.”
Niet alles verliep vlekkeloos tijdens
de uitgebreide transformatie, geeft
Marc Mahl toe. “Het heeft ons te
veel tijd gekost om het team tijdig te
informeren over de maatregelen, en in
de door Corona ontstane crisissituatie
was het niet mogelijk om de aangekondigde verbeterings-maatregelen
snel door te voeren”, vertelt de COO.
“Ik vind het jammer dat medewerkers
hier de dupe van zijn geworden en dat
uiteindelijk veel collega’s besloten hebben BU Baby te verlaten – op dat punt
moeten we beter worden.”
Leren van fouten is een van de beginselen van Visie 2030. Dat zijn geen
loze woorden. Ook niet in de BU Baby.
Het gaat Mahl en zijn medewerkers
om een stabiel team dat eensgezind
naar één doel toewerkt. Ieder met
zijn of haar eigen expertise die heel

Peter Hüttmann,
Managing Director
Sunval Baby Food GmbH.

waardevol en belangrijk is voor DMK.
Maar hoe nu verder?
Dit jaar moeten de resterende verliezen tot ongeveer een derde van het
niveau van het voorgaande jaar worden
teruggebracht en opgestarte projecten
moeten worden voltooid.
“De babyvoedingsbusiness is een geweldig, toekomstbestendig gebied waar
je je ook professioneel uitstekend kunt
ontwikkelen en onderscheiden”, zegt
Mahl. “We hebben onszelf opnieuw
uitgevonden.” Merken als Humana,
Alete bewusst en Milasan bieden met
innovatieve marketingconcepten en
producten weer aanzienlijk meer
zichtbaarheid en ruimte voor groei –
ook op de Duitse thuismarkt.

“We hebben ons
marktaandeel en onze
waarde verder
vergroot”

Patrick Weber,
Management Director
DMK Baby Strückhausen GmbH.

Ondersteund door een digitale campagne met een groot bereik, lanceert
Alete bewusst Obsties & Gemüsies in het
groeisegment van de fruit- en groentesnacks. “De eerste feedback van klanten
over onze Obsties & Gemüsies is
veelbelovend”, benadrukt Iris Behrens,
Head of Global Marketing. “We hebben
een jaar met veel spannende projecten
achter ons. Ik wil mijn team hartelijk
bedanken voor alle ideeën en hun
inzet in deze uitdagende situatie.”
Voor Marc Mahl is één ding duidelijk:
er is nog veel potentieel binnen de BU
Baby. De uitgebreide portefeuille van
babymelk, bewerkte voedingsmiddelen
en voedingssupplementen heeft een
zeer goede Europese concurrentiepositie. Deze moeten we benutten om de
aantrekkelijkheid van de producten
voor moeders, vaders en kinderen
nog duidelijker te maken. Zijn speciale dank gaat uit naar de boeren van
de coöperatie. “Ze hebben ons door
moeilijke tijden heen geholpen met een
ongelooflijke loyaliteit”, zegt Mahl.
“De koers is nu uitgezet en het is tijd
voor ons hen te bedanken.”

Vertrouwen onder één dak:
De Business Unit Baby benut het
potentieel van kwaliteitsmerken
zoals Alete bewusst, Humana
und Milasan.
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De netwerkers
Een groep vrouwen en mannen – de CI-engineers –
zoekt dag in, dag uit naar optimalisatiekansen
voor DMK – en met succes.

Voorbeeld PDCA
Project: In Georgsmarienhütte
hoorde CI-engineer Olga Pelz van
de BU Private Label dat medewerkers vaak
klaagden over ‘giveaways’: dat is kaas waarvan
het gewicht het op de verpakking vermelde minimumgewicht overschrijdt, wat natuurlijk een
verliesgevende zaak is. Samen met de collega’s
van de afdeling Snijden en verpakken heeft Pelz
het probleem tot op de bodem uitgezocht – en de
Plan-Do-Check-Act (PDCA) methode toegepast.
Procedure:
Het team probeerde de variatie te verminderen. “We
volgden de batches op de lijn, deden dagelijkse gewichtsbeoordelingen en maten het effect van elke technische
en organisatorische verandering”, legt de zuivelingenieur uit, die al eerder projecten voor DMK Eis heeft begeleid. Gezamenlijk en transparant evalueerde het team
de resultaten op de werkvloer. “Alleen als iedereen de
cijfers begrijpt, worden veranderingen geaccepteerd.”
Weerstand:
“Aangezien de gewichtsafwijkingen minimaal waren,
zagen veel collega’s aanvankelijk er niet het voordeel
van in en wilden ze op de oude voet doorgaan”, herinnert ze zich. “Tijdens Shop Floor Meetings kwamen de
verschillende ideeën op tafel en werd duidelijker waar
de oorzaken van onze problemen lagen.” Toen kwamen
er langzaam steeds meer suggesties.

De CI-community: ze fungeren als coach,
organisator, bemiddelaar, psycholoog, helper.

A

ls het om weerstand gaat, zijn ze zo
ongeveer experts. “Zo hebben we
het altijd gedaan” of “Er gebeurt
toch niets...”, zijn de geijkte opmerkingen die CI-engineers bij DMK te horen krijgen als ze met hun collega’s werken. Hun taak
is nieuwe wegen te bewandelen en draagvlak
en openheid voor nieuwe dingen te creëren.
CI’s ondersteunen leidinggevenden en medewerkers die een proces of hun werkplek willen
optimaliseren met hun eigen ideeën en
overwegingen. Dit soort ondersteuning
is succesvol omdat ze geleidelijk
de cultuur van DMK verandert
en het bedrijf meetbaar
efficiënter maakt: alleen al
vorig jaar werd meer dan
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18 miljoen euro bespaard dankzij de ideeën
van de medewerkers. Bovendien zijn aanzienlijke verbeteringen tot stand gebracht in de
‘buckets’, d.w.z. de gebieden waarop we ons
concentreren in het verbeteringspotentieel,
bijvoorbeeld als het gaat om arbeidsongevallen
en klachten. Wanneer in de fabriek potentieel
wordt vastgesteld, ondersteunen de CI’s de collega’s met hun methodologische knowhow om
duurzame oplossingen te vinden. Het succes
wordt zichtbaar weergegeven. Als deskundigen
geven ze impulsen aan de medewerkers en
zorgen ze ervoor dat die de platgetreden paden
verlaten. Dat is niet alleen inspirerend voor
beide partijen – het leidt ook tot verbluffende
resultaten.

Antrieb:
Erste Auswertungen zeigten dem Team, dass es immer
besser wurde: „Wir feierten Erfolge, die Mannschaft
wurde hungrig.“ Immer mehr Kollegen wollten mitmachen und so sammelten sich bald weitere Ideen für technische Veränderungen, Anpassungen in der Steuerung,
bessere Standards bei der Maschinenbedienung.
Drijfveer:
Uit de eerste evaluaties bleek dat het team steeds beter
werd: “We vierden successen, het team werd gretig.”
Steeds meer collega’s wilden meedoen en zo werden al
snel meer ideeën verzameld voor technische veranderingen, aanpassingen in het besturingssysteem, en betere
normen voor de werking van de machines.
Resultaat:
“Aangezien het een natuurlijk product is, konden
we weinig veranderen aan de samenstelling van de
kaas. Daarom hebben we de machine-instelling variabeler gemaakt, zodat we nu beter kunnen inspelen
op het product.” Het team bleef nadenken, de afwijkingen werden kleiner. Daardoor kon afgelopen jaar
200.000 euro worden bespaard.

Voorbeeld 6S
Project: CI-engineer Pascal Hehmann werd door
de kwaliteitsmanager van de fabriek in Georgsmarienhütte geattendeerd op het feit dat er te veel
tijd wordt besteed aan zoeken en vinden in plaats
van productief werken. Hehmann kende de 6S-methode en introduceerde die bij het team. Samen
begonnen ze aan de uitvoering. Geen bureau, kast
of opslagplaats was veilig voor de opruimwoede.
Procedure:
Zodra alle personeelsleden vertrouwd waren met de methode, begonnen ze met de uitvoering ervan. “In het
begin was er veel aarzeling om te beslissen wat kon worden uitgesorteerd”, vertelt Hehmann. “Naarmate de dag
vorderde, kwam het team in een stroomversnelling en
durfde het sneller te beslissen wat mee moest, wat weg
kon en wat later hoe en waar opgeborgen kon worden.”
Weerstand:
Hehmann zag aanvankelijk een angst voor verandering. “Ik
denk dat iedereen dat wel kent.” Volgens hem haperen processen vooral wanneer iedereen nog onervaren is. “Maar dat
neemt in de loop van de workshop af.” Hij is altijd beschikbaar
om vragen te beantwoorden. Na verloop van tijd wordt zijn
hulp minder vaak ingeroepen. Het team werkt autonoom.
Drijfveer:
“Tijdens de workshops komen steeds weer nieuwe en spannende ideeën naar boven”, vertelt de
CI-engineer van BU Industry. “Er zijn nauwelijks
grenzen, want zelfs oplossingen die perfect lijken,
hebben meestal nog potentieel voor verbetering.”

Veiligheid

Resultaten:
“Dat waren er veel! We konden de zoektijd tot
een minimum beperken en zo de efficiëntie
verhogen wanneer bijvoorbeeld een reserveonderdeel nodig is in geval van storing”, zegt hij.
Tegelijkertijd ontlast het de medewerkers wanneer
er bijvoorbeeld bij een storing een reserveonderdeel wordt gezocht. “In het lab konden we ruimte
vrijmaken door onnodige spullen uit te sorteren.
Als bijvoorbeeld de rekken slechts tot op hoofdhoogte worden gevuld, verhoogt dat de werkveiligheid – en iedereen voelt zich prettiger als
er structuur om hem heen is. “Dat is gelukt.”
CI-functie:
Hehmann ondersteunt de teams, traint ze in de methode, vertelt over zijn ervaringen en geeft impulsen.
Als CI-engineer zit georganiseerd werken in zijn DNA.
Zonder een goede structuur en het benodigde instrumentarium heb je geen schijn van kans. Maar uiteindelijk bepaalt het team zelf hoe de werkplek er daarna
uitziet. “En dat heeft tot nu toe goed uitgepakt”, vertelt hij, zichtbaar blij met het succes van zijn collega’s.

De buckets van Tiger: op deze zes terreinen wil de DMK Groep zich verbeteren.
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Bij het runnen van hun
boerderij moeten melkveehouders veel dingen tegelijk
doen. Leonie Wiewer weet
wat dat betekent: de 24-jarige
DMK-melkveehoudster krijgt
binnenkort de leiding over de
boerderij van haar vader.

Werken met
dieren is voor
Leonie Wiewer
een roeping
die ze nooit zal
opgeven.
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Z

e laat het gewoon over
zich heenkomen. Telkens
wanneer Leonie Wiewer
voor de stallen staat, midden in het boerendorp Altendorf,
komen de gedachten: Hoe kan ik de
boerderij verder ontwikkelen? Hoe
kan ik dat het beste realiseren?
Op haar 16e was ze al een bekroonde
jonge fokster, op haar 20e een geschoolde melkveehoudster, op haar
24e aankomend landbouweconoom
en zolang ze zich kan herinneren
de rechterhand van haar ouders op
de boerderij in Noordrijn-Westfalen
– ook na haar werk denkt ze met
plezier aan de boerderij op weg naar
een nieuw decennium. Mensen zoals Leonie Wiewer staan niet alleen
voor de taak een goede melkveehouder te zijn. Ze moeten tegenwoordig
ook strategen zijn die hun grondstoffen in de fluctuerende markten
weten af te zetten, architecten om
hun bedrijf binnen de beperkingen
te kunnen transformeren, en goede
communicatoren die de consument
vertrouwd maken met de essentie
van het boerenleven.

Vooruitziende
blik gevraagd
“Ons beroep bestaat echt
niet alleen uit mest uitrijden”, zegt Wiewer.
De huidige
situatie van de
boeren vergt
veel omdenken
en creativiteit.
Melkveehouders
moeten op veranderingen anticiperen, intuïtief
werken, en een
feeling ontwikkelen die je
niet uit boeken
kunt leren.

“We hebben die kenersblik nodig.”
Over een paar jaar zal ze het
bedrijf van haar vader overnemen. De boerderij is hun thuis en
is al vele generaties in de familie.
“Elke koe heeft een naam”, vertelt
de jonge melkveehoudster. “Ik
ken hun bloedlijnen beter dan
die van mezelf en ben me trots
dat ik de nazaten van de koeienfamilie die ooit mijn opabegon,
vandaag zelf mag begeleiden.”
Ze zou zich niets anders kunnen voorstellen. Maar zoals elke
melkveehouder moet ze bedrijf
aan passen aan de huidige eisen.

De innerlijke houding
Daarvoor zijn financiële middelen
nodig, maar ook meer transparantie in de samenleving. Uitspraken
als “Dierenwelzijn en dieren uitbuiten sluiten elkaar uit!” of “Van
dieren houden en ze uiteindelijk
slachten kan niet!” raken iemand
als Leonie, die zoveel van haar
dieren houdt, tot in het diepst van
haar ziel en zorgen ervoor dat ze
de graag discussie aangaat over
het ‘systeem’ van de melkveehouderij ter. “Uiteindelijk is echter
één ding zeker voor mij: ik ben
een hoogopgeleide melkveehoudster, heb de nodige en ervaring.
Het welzijn van de dieren komt
voor mij op de eerste plaats – iets
anders zou gek zijn”, zegt ze. “Ik
kan met zekerheid zeggen dat ik
ze een goed leven bied.” In haar
ogen bevindt de melkveehouderij
in Duitsland zich op zo’n hoog
niveau dat het funest zou zijn
deze op te geven. Het gaat er om
met elkaar samen te werken. “We
mogen ons gelukkig prijzen als
we ook in de toekomst voeding
kunnen kopen dat is geproduceerd volgens de ongelooflijk hoge
Duitse normen.”

Nieuwe dingen uitproberen
Leonie Wiewer probeert zich
doorlopend bij te scholen en
niet stil te blijven staan, om haar
bedrijf te optimaliseren. Haar
grootste trots is haar kiosk, waar
ze rauwe melk, kaas, eieren
of noedels van eigen boerderij verkoopt. “Het kostte tijd,
geduld en veel werk om dat te
realiseren, maar het was het
waard.” Mensen komen ervoor
naar de boerderij, wat weer
nieuwe aanknopingspunten
creëert. Naast de rechtstreekse
verkoop in haar kiosk regelt de
24-jarige de inseminaties en de
verkoop van de fokdieren. Al op
6-jarige leeftijd nam ze deel aan
wedstrijden voor jonge fokkers,
waarvoor ze lang met de dieren
trainde. Het is wel duidelijk: een
kantoorbaan zou niks zijn voor
Leonie Wiewer.
Meer verantwoordelijkheid
Op een dag zal ze de boerderij en
de verantwoordelijkheid overnemen voor 130 koeien, 250 stuks
jongvee, 120 hectare land en een
gevarieerd team van hulpkrachten. Hoewel ze al veel dingen zelf
beslist, weet ze dat het toch een
omschakeling zal worden: “Het is
iets anders wanneer je alles efficiënt moet berekenen, uitvoeren

Liefde voor
het werk, liefde
voor het kalf: Leonie
Wiewer is ook verantwoordelijk voor
het insemineren
van de koeien.

en verantwoorden.”
Soms is één jaar
droogte genoeg om
al je reserves te laten
opdrogen, als gevolg van de
hoge voerkosten.

Allerlei banen tegelijk
Soms denkt ze aan de vele taken
die ze als melkveehoudster
moet combineren: vroedvrouw,
kleuterleidster, kapster, ondernemer... de lijst gaat nog wel
even door. “Al met al
een behoorlijk verantwoordelijke baan.” Om
dit in een snel veranderende wereld goed
te kunnen doen, is een
lange adem nodig.
Een moment dat de
jonge boerin zichtbaar
terugbrengt uit haar visioenen en dromen. Per
slot van rekening leven
boeren al eeuwen met
een beetje risico. En dat
is precies wat het beroep
maakt tot wat het is:
“Louter afwisseling, nieuwe uitdagingen, de kans om dromen te
verwezenlijken en jezelf steeds
te overtreffen – ongelooflijk
spannend!” Hoe we dat allemaal
moeten klaarspelen? Dat, zegt
ze, zal de toekomst leren.

Op een dag
zal de jonge
melkveehoudster het bedrijf
van haar vader
overnemen.

De boerderij
in Altendorf bij
Münster is al
generaties lang
in de familie.

Wat melkveehouders nog meer moeten zijn
Ingenieurs: “Elke dag is er wel iets te
repareren. Of er nu een staldeur klemt,
de weideafrastering defect is of een raam
klappert – op zulke momenten heb je
creativiteit en flexibiliteit nodig. Al is het
maar provisorisch met ducttape, tiewraps
of een paar spijkers.”

Voedingsdeskundigen: “Wij laten alle
voer dat we zelf produceren, zoals gras
of maïs, in het laboratorium testen op de
ingrediënten. Zo kennen we het exacte
energie-, eiwit-, zetmeel- en vetgehalte
en kunnen we onze dieren voeren op
grond van hun behoeften.”

Vroedvrouwen: “Ook voorbereiding, begeleiding en nazorg rond de geboorte maken
deel uit van het dagprogramma. Ik houd
de koe goed in de gaten tijdens het kalven,
zodat ik kan ingrijpen en haar indien nodig
kan ondersteunen. Vervolgens geef ik haar
glucose en warm water. Op die manier kan
ze weer op krachten komen.”

Dierenartsen: “Omdat dieren niet kunnen vertellen waar ze pijn hebben, is het
mijn taak te herkennen wanneer het niet
goed met ze gaat, te bepalen wat er met
hen aan de hand is en hoe ik ze het beste
kan helpen. In de loop der jaren en door
ervaring voel je dat heel goed aan.”

Influencers: “Met mijn camera probeer ik regelmatig foto’s en video’s te
maken, die ik dan op onze Facebook- en
Instagrampagina’s plaats. Het gaat
bijvoorbeeld over de oogst, het kalven of
andere onderwerpen. Op die manier wil
ik een bijdrage leveren aan voorlichting
over onze branche – iets waar het in het
verleden nog weleens aan schortte. Ook
krijgtde geïnteresseerde consument
hiermee een kijkje in de melkveehouderij van vandaag.Ja, het vergt de nodige
tijd, maar is zeker de moeite waard.”

*Citaten: Leonie
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Het nieuwe gebouw wordt gekenmerkt
door de veranderende werkomgeving: de
flexibiliteit van thuiskantoor of teamwerk
op verschillende locaties en in verschillende
landen tijd- en plaatsonafhankelijk.

Moderne
werkomgevingen
Het toekomstige DMK-hoofdkantoor
in Bremen staat voor verandering in de
professionele omgang, hoge energieefficiëntie en meer klimaatbescherming.

et tijdperk van lange gangen en
individuele kantoren is bijna
voorbij. Weg van gescheiden
werken, op naar meer persoonlijke uitwisseling – dat is het plan voor
het nieuwe gebouw aan de Airbus-Allee
in Bremen, waar DMK ruimte gaat huren.
Alles wordt ruimer, uitnodigender, gemeenschappelijker, heel anders dan in het
huidige gebouw. “De toestand van het oude
gebouw heeft ons ertoe aangezet om alle
opties te bekijken. Uiteindelijk waren er veel
punten die tegen een nog langer verblijf op
de Flughafenallee pleitten. Met het nieuwe
gebouw worden we efficiënter dan voorheen en hebben we de mogelijkheid om
onze werkomgeving opnieuw in te richten”,
aldus Carsten Klapproth, Director Global
Business Services. Want nieuwe vormen
van werk vereisen andere werkruimten.
Er staat het personeel een grote verandering te wachten: zowel bureauplekken,
netwerk- en toevallige ontmoetingen als
vergader-, project- en stilteruimten moeten aan het nieuwe werken worden aangepast. “Vaste werkplekken zoals vroeger
met een naamplaatje op de deur – die zien
we in de toekomst niet meer”, zegt Lydia
Heckmann, architect bij DMK. “We weten
dat het een aanpassing wordt die voor
sommigen makkelijk en voor anderen
misschien wat moeilijker zal zijn. Maar:
we zullen na de verhuizing beter en productiever kunnen werken dan voorheen.”
In het huidige gebouw wordt al gewerkt
met het zogenaamde ‘Desk Changing’ en
‘Clean Desk’, die op termijn deel gaan uitmaken van de dagelijkse routine. Daarbij
delen de medewerkers een werkruimte,
en telkens als ze weggaan, nemen ze al
hun persoonlijke spullen mee. “In het
begin zal het misschien even met horten
en stoten gaan, maar we zijn hard aan het
oefenen”, vertelt Vivien Bellmann.
Nog een punt: DMK hoeft geen langdurige en kostbare renovatiewerkzaamheden
te laten uitvoeren aan het oude gebouw,
dat aanzienlijke gebreken vertoont. In het
nieuwe gebouw bestaat de mogelijkheid
tot onderverhuur, heel flexibel. Het vijf
verdiepingen tellende nieuwe gebouw
heeft lage exploitatiekosten; het staat dus
voor meer economische efficiëntie en
voldoet aan moderne, duurzame normen
dankzij onder meer een blokverwarmingsinstallatie en een fotovoltaïsch systeem voor hulpbronbesparende stroomvoorziening. De groene binnenplaats en
het groene dak dragen bij aan het verkoelen van het stadsklimaat. De verhuizing is
gepland in het najaar van 2023.
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De Homebase is een kantooronderdeel dat is toegewezen aan een afdeling
of Business Unit. Daar komen de teams
samen en kiezen medewerkers een 1
werkplek die past bij hun taken
van dat moment.
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De kantine biedt vers
bereide maaltijden, niet
alleen aan DMK-medewerkers,
4 maarook aan externe
gasten – iedereen is welkom.
Bovendien zijn er eigen
producten te koop in een
kleine retail-store. Zoals het
een zuivelbedrijf betaamt:
een ‘melkbar’ 5 laat duidelijk zien waar de gasten zich
bevinden.

DMK kijkt uit naar sollicitaties
voor de nieuwe kantine. Contactpersoon
is Sandra sandra.parakenings@dmk.de
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De reis naar jezelf
Passie
omzetten in
carrières...
... voor het Passion-programma
kunnen DMK-medewerkers zich
aanmelden om hun potentieel
te ontplooien. De deelnemers
maken kennis met verschillende
onderdelen van de onderneming
en nemen deel aan projecten. De
duur van het programma wordt
individueel bepaald – tot maximaal
24 maanden. Er wordt een mentor
aangesteld om in een uitwisseling
de professionele en persoonlijke
ontwikkelingen vast te leggen. De
leermogelijkheden van Passion omvatten zogenaamde basismodules,
waarvoor de deelnemers samenkomen. Het doel is een beter inzicht te
krijgen in de eigen waarden en een
succesvolle leiderschapscultuur te
bevorderen.

Het nieuwe ontwikkelingsprogramma
‘PASSION’ is van start gegaan. DMKmedewerkers hielden zich tijdens een
training bezig met hun persoonlijkheid.

De Passion-training vond plaats in Stift Börstel, een
voormalig klooster. Naast conferenties bood het ook
de mogelijkheid om privé een time-out te nemen.

E

en bijzondere sfeer omringt
het terrein en de gebouwen
van het middeleeuwse
klooster in Herzlake, aan de
noordelijke rand van het district Osnabrück. Midden in het bos, heel rustig
en afgezonderd van de buitenwereld,
is de spirituele geest nog voelbaar in
Stift Börstel, een voormalig cistercienzerinnenklooster. Waar vroeger
nonnen woonden en baden, kwamen
dit voorjaar 14 DMK-medewerkers
bijeen, die allen één gemeenschappelijk doel hadden: zich professioneel
verder ontwikkelen. Ze namen deel
aan het nieuwe Passion-programma,
dat iedere medewerker de kans wil
bieden zijn of haar eigen vaardigheden
te ontwikkelen en hogerop te komen in
de onderneming.

Het programma bestaat uit verschillende modules en drie gezamenlijke
trainingen. De eerste bijeenkomst van
de groep in Stift Börstel duurde twee
dagen en had als thema ‘Elkaar beter
leren kennen’. Daarbij interviewden
de deelnemers elkaar.
Door middel van speciale vragen
moesten de medewerkers, afkomstig van verschillende afdelingen,
hun eigen waarden en professionele
doelen duidelijker identificeren. Voor
IT-expert Dennis Schierenbeck, die
van zichzelf zegt dat hij als technisch
georiënteerd persoon vaak geen
vraagtekens plaatst bij situaties en
gevoelens, was dit een tijd van vele
aha-momenten.

“De inzichten en methoden helpen me
om mijn collega’s beter te begrijpen”,
zegt hij. Zelfreflectie is een fundamentele factor om ook als leider een
teamspeler te kunnen zijn, daarvan is
Sabina Wieczorek overtuigd. Als HR
Development Manager hielp ze bij de
ontwikkeling van ‘Passion’. “Als we
weten wat we nodig hebben, zijn we in
staat een arbeidsleven te creëren dat
bij ons past en waar we ons prettig bij
voelen.” Dit omvat ook een beter begrip van de eigen persoonlijkheid en
gedragspatronen. Op die manier kan
stress worden verminderd en neemt
het vermogen goed met conflicten om
te gaan toe.

Deelnemers Passion
(van links naar rechts)
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Pascal Reichert
Wiebke von
Aschwege
Melanie Wegener
Raoul Augsburg
Dennis Schierenbeck
Joana Volkmer
Patrick Olker
Florian Schomaker
Marlin Dammann
Rike Klindworth
Martin Büning
Christian Becker
(trainer)
Emine Özdemir
Kim Wilkens
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“Niet alleen onze uitgebreide productdiversiteit maakt
ons kleurrijk. Ook onze verschillende nationaliteiten,
onze passie voor wat we doen, onze technologieën, onze
Business Units, onze visie. Melk verbindt ons tot wat we
zijn – een eenheid, een DMK-familie, en iedere medewerker draagt elke dag bij tot de vorming ervan.”

LINK

Meer informatie over opleidingsmogelijkheden bij DMK:
www.milch-vereint.de

Friederike Holsten, Recruiting Manager.

Onze
medewerkers als
ambassadeurs
15 verschillende beroepen onder één dak –
met een nieuwe wervingscampagne
presenteert DMK de opleidingsmogelijkheden voor jonge talenten.

Flyers, banners of op internet – de campagne wordt op
verschillende manieren gepresenteerd. De deelnemers
stellen zich voor met hun eigen quote.

W

at doen zuiveltechnologen eigenlijk?
Of IT-specialisten voor
applicatieontwikkeling?
En waar ben ik, als mechatronicus,
precies voor verantwoordelijk? De campagne ‘Melk is kleurrijker dan je denkt’,
die in het najaar werd gelanceerd, wil
niet alleen antwoorden geven op deze
vragen, maar ook laten zien welke
technologieën, beroepen en mensen
er binnen de DMK-groep aanwezig zijn.
“Op deze manier willen we de zuivelwereld in al haar diversiteit tastbaar
maken en mensen enthousiast maken
voor een carrière bij ons”, zegt Friederike Holsten, Recruiting Manager. In
totaal heeft DMK meer dan 7.800 mensen uit 50 landen in dienst – en elk jaar
biedt DMK 100 vacante stageplaatsen in
de meest uiteenlopende beroepen. Levensmiddelentechnologie en -voeding,
administratie en human resources, magazijnbeheer en logistiek, techniek en

Het Instagram-kanaal team_dmkgroup
doet onder meer verslag uit de wereld
van de stagiairs.
elektronica of IT – de DMK-groep heeft
voor elke interesse de juiste stageplaats.
Onder leiding van ervaren medewerkers staan de jonge talenten elke dag
voor nieuwe uitdagingen en groeien zo
mee met hun taken. Dat geeft zelfvertrouwen, voldoening en is leuk, aldus
Holsten. Om deze boodschap uit te
dragen, hebben veel stagiairs en opleiders zich inmiddels als vrijwilliger
voor de campagne aangemeld. Daarom
werden er geen modellen en foto’s van
reclamebureaus gebruikt. De stagiairs
en opleiders komen in korte videoclips
aan het woord en vertellen op zeer
authentieke wijze wat zij typerend
vinden voor DMK, hoe hun werk in

drie woorden kan worden uitgelegd en
waarom de campagne zo belangrijk is.
De knipsels, foto’s en ervaringen staan
op de speciaal daarvoor gemaakte
website www.milch-vereint.de. Bovendien zijn de reclame-uitingen te zien
op flyers, posters en hekwerkbanners –
en bij alle collega’s in de fabriek en op
kantoor. Om de smartphone-generatie bij te benen, vertrouwt DMK ook
op sociale netwerken: op Instagram
worden volgers, d.w.z. iedereen die
zich op het kanaal heeft geabonneerd,
geïnformeerd over actuele ontwikkelingen en mogelijkheden voor trainees
bij de DMK Group. Naast bezoeken aan
vakbeurzen en presentaties op scholen, vertrouwen Friederike Holsten en
haar team ook op gedrukte advertenties in regionale kranten. “We mogen
als doelgroep ook de ouders niet
vergeten die hun kinderen steunen bij
het zoeken naar een stageplaats, maar
misschien niet zo online-vaardig zijn.”

Iedereen vertegenwoordigt een
individueel statement in de campagne.
Van links naar rechts: Kira Lücken, Lennart
Kahrs, Eileen Hahn, Florian Schomaker,
Heike Flad, Laura Stermschek, Joscha
Meyer, Leonhard Brandt, Walerija Nieberding, Filip Gagelmann, Ana Streltov,
Schehrzade Jadoua, Jannis Oltmer,
Jasmin Eckstein, Alena Stürenburg,
Max Schürmann, Nils Neumann,
Peer Stockmann, Thomas Will,
Meiko Bockhoff, Mario Trux.
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Volledig overzicht in real time:
Dankzij het nieuwe digitale
besturingssysteem verloopt de
kaasproductie in Hoogeveen nog beter.

Say ‘cheese’...
Spring is
in the air!

Digitale
mammoetklus

S

inds 2003 wordt er bij DOC Kaas in Hoogeveen kaas
geproduceerd. De laatste tijd ruim 90.000 ton per
jaar. Een volledig geautomatiseerd proces – tenminste, dat zou het moeten zijn. Maar in de loop der
jaren liep het digitale fabrieksbesturingssysteem steeds meer
tegen zijn eigen grenzen aan. Het gevolg: met de verouderde
software en het gedateerde rekencentrum konden optimalisaties alleen tegen hoge kosten worden doorgevoerd, of
helemaal niet. De downtime nam toe, het besturingssysteem
werd trager en trager. Problemen die we kennen van onze
eigen computers, maar die snel kunnen worden verholpen
door een update of de aanschaf van een nieuwe pc.
In Hoogeveen lag dat wel even anders. Het kostte het
projectteam twee jaar voorbereiding om elke productiestap
in een van de grootste kaasmakerijen van Nederland te definiëren, optimaliseren en integreren in een nieuw digitaal
systeem. Duizenden meet- en regelpunten in de hele fabriek
moesten hiervoor in een netwerk worden opgenomen. In
totaal werden 135 programma’s geschreven en werd een
nieuw computercentrum ontworpen om de mammoettaak
aan te kunnen. Dit werd gevolgd door uitgebreide virtuele
testruns onder corona-omstandigheden in het thuiskantoor
en naast de lopende productie.
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DOC Kaas maakt gebruik van een van
de modernste besturingssystemen voor
de kaasproductie. Het digitale systeem
optimaliseert de hele productie.
Bovendien zijn alle bedieningspictogrammen op de digitale terminals gebruiksvriendelijker gemaakt en zijn alarmlijsten en productcodes geoptimaliseerd. Een enorme verantwoordelijkheid, zoals Rens Meijer, lid van het projectteam,
benadrukt: “Wij waren niet alleen verantwoordelijk voor de
evaluatie van de functionaliteit, maar ook voor het toezicht op de naleving van de gemaakte afspraken door alle
programmeurs. En dat is niet altijd gemakkelijk als iedereen
thuis werkt tijdens een pandemie.”
Op 10 oktober 2021 was het dan zover: in slechts 16 uur
werd het oude besturingssysteem uitgeschakeld en het nieuwe systeem met succes opgestart. Alle informatie van de lopende productie is nu binnen enkele seconden beschikbaar.
Storingen kunnen snel worden verholpen, optimalisaties
kunnen op elk moment worden doorgevoerd. Rens Meijer:
“Ondanks alle uitdagingen hebben we nu een gloednieuw
besturingssysteem in gebruik waar we met z’n allen hard
aan hebben gewerkt en trots op zijn!”

De seizoensgebonden
kaasspecialiteit Graskaas is
zeer populair bij winkeliers
en klanten.

Zo zien winnaars er uit. Het projectteam
(van links naar rechts): Rens Meijer,
Erik Lugies, Paul Fik, Gerard van Riel,
Jeroen Schonewille und Jantienus Nijkoops.

D

e lente is gekomen! En daarmee
een van de populairste jonge
kaassoorten van Nederland.
Wanneer het gras in de weiden
begint te groeien, is het tijd voor de koeien
om naar buiten te gaan! Melkveehouders,
dieren en consumenten kijken uit naar de
mooiste tijd van het jaar. Voor de laatstgenoemden betekent het in feite: er is weer
graskaas! Het jonge weidegras geeft de graskaas zijn heerlijk zachte en romige consistentie, en door de korte rijpingsperiode hoeft de
consument vervolgens niet lang te wachten
op de heerlijke kaas. Consumenten associëren Graskaas van Uniekaas met kwaliteit en
smaak, twee kernwaarden die sterk met het
merk verbonden zijn.
De handelspartners zijn unaniem enthousiast over het feit dat Uniekaas deze
heerlijke tijdelijke varianten aanbiedt.
Het kleurrijke, frisgroene ontwerp
verhoogt bovendien de zichtbaarheid. In mei en juni is het product
in plakken en stukken in de winkel
verkrijgbaar.
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Daar gaan we!

Ruim baan voor
plantaardige alternatieven
DMK levert een vegan cacaodrank, pudding en rijstdesserts voor de detailhandel.
Een flitsende start voor de plantaardige activiteiten.
In de fabriek in Erfurt wordt hybride
geproduceerd: de installaties wisselen
tussen zuivel- en plantaardige producten.

S

panning heeft plaatsgemaakt voor vreugde – zo
kan de stemming van
Timo Albrecht, Sales
Director Brand Retail Europe,
het best worden omschreven.
Zijn team heeft de verkoop van
vegan producten voorbereid.
DMK levert de nieuwe, plantaardige alternatieven sinds maart in
verschillende etappen aan de detailhandel: MILRAM chocoladeen vanillepudding, rijstdesserts
en een cacaodrank met calcium
maken nu deel uit van de veelzijdige wereld van plantaardige
producten.
De detailhandel staat meer
dan open voor DMK’s nieuwe
‘vegan world’, want de toenemende vraag naar plantaardige

alternatieven vergt variëteit.
Dat is de enige manier om de
groeiende, maar concurrerende
markt te bedienen. Voor Stefan
Keller, Commercial Director
Business Unit Private Label,
is het duidelijk dat DMK op de
goede weg is. “Alle betrokkenen
hebben met hun kennis en gedrevenheid in zeer korte tijd de
knowhow voor vegan producten
verworven”, aldus Keller. Dit
was nodig om van DMK een
bekwame en gewaardeerde
speler op de markt te maken.
Hij benadrukt dat veganistische
innovaties het assortiment
alleen maar uitbreiden – melk
blijft de kernactiviteit, per slot
van rekening “heeft DMK melk
in zijn naam”.

Knowhow voor de toekomst
De Commercial Director en zijn team
van voedingsdeskundigen hebben zich
goed voorbereid op de nieuwe werkterreinen: “We richten ons ook op regionale grondstoffen op de lange termijn, als
optie voor onze eigen melkveehouders.”
De voorwaarden zijn aanwezig: producten ontwikkelen, de juiste marketing inzetten en de knowhow om de
detailhandel actief te ondersteunen bij
het veranderen van het winkelgedrag.
“Uiteindelijk zijn we enthousiast over
dit thema”, aldus Keller. “We sluiten
niets uit, maar willen artikelen formuleren waar al onze doelgroepen blij van
worden.”
De detailhandel is overtuigd
De weg van het product naar het
schap was niet gemakkelijk, geeft Timo
Albrecht toe. Want de onderhandelingspartners stonden positief en open
tegenover de vernieuwingen van DMK,
maar waren niet verrast. “Aangezien
retailers momenteel een veelheid aan
producten van verschillende leveranciers aangeboden krijgen, moeten we
hard vechten voor onze plaats”, aldus de
sales professional. De concurrentie gaat
nog steeds over welke producten duurzaam kunnen winnen, of het nu gaat om
veganistische of dierlijke producten. Het
grote voordeel van DMK: MILRAM-artikelen krijgen consequent positieve
beoordelingen in de smaakprofielen.

Belangrijke doelgroepen
Om de aandacht op de nieuwe
producten te vestigen, zullen de vegan
desserts en een drankje vergezeld
gaan van een brede reclamecampagne,
met onder meer videoclips op internet en sociale media, reclame op de
supermarktradio en met zogenoemde
samplingacties, waarbij de producten
onder andere gratis worden aangeboden. Voor Nina Rempe, Marketing
Manager Brand Retail, en haar team
is dit een bijzondere uitdaging. Met de
plantaardige alternatieven moeten ze
een nieuwe doelgroep aanspreken: jonge consumenten die meer vraagtekens
plaatsen bij hun eigen eetgewoonten en
aandacht hebben voor dierenwelzijn,
duurzaamheid en klimaatbescherming.
“Ik ben ervan overtuigd dat we op de
goede weg zijn”, zegt ze. “De campagne
zal niet alleen millennials en flexitariërs
inspireren.”
Er gebeurt ook iets in de gele lijn:
vorig jaar werden op de ANUGA
plantaardige kaasalternatieven gepresenteerd. De voorbereidingen voor de
lancering zijn in volle gang. Het eerste
etappedoel is al bereikt. Testkoks
zijn overtuigd dankzij de smaak en
het smelt- en bruiningsgedrag van de
producten. Voor DMK betekent dit dat
plantaardige alternatieven als bedrijfssegment sterk aan belang winnen –
en daarmee een belangrijke bijdrage
leveren aan Strategie 2030.

Zo lekker zijn
de nieuwe
puddingen op
basis van haver.

Meer informatie
over het vegan
productpalet van
MILRAM.
Poppy, vegan, lekker:
de nieuwe producten in de
moderne MILRAM-outfit.
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Glutenvrije haver wordt
gebruikt voor desserts en
dranken.

Medewerkers
in de fabriek in
Erfurt tijdens de
kwaliteitscontrole.
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Het eerste
veganistische Katjes-i
js
100% plantaardig, super
romig!
Wit kersenijs, roze framb
ozensaus – dat vinden niet alle
en
haasjes lekker.
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omer, zon, vrienden – en
ijskoude Caipirinha met
echte Pitú als sorbet. Het
cultdrankje in bevroren
toestand is een van de vele eyecatchers die DMK dit jaar als nieuwe
ijssoorten lanceert in samenwerking met populaire drank- en
zoetwarenfabrikanten. Zo zijn er de
vegan Katjes-beker met de originele
smaak van Grün-Ohr-Hase (fruitgums), maar ook de klassiekers uit
de popcultuur, Afri Cola en Bluna
Orange op een stokje. Bovendien
worden de jarenlange partnerschappen met merkgiganten zoals
Baileys en Ahoj-Brause uitgebreid
met nieuwe producten – en met
succes.
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Alleen al Ehrmann High
Protein-ijs liet een stijging in
verkoopcijfers zien van meer dan
170 procent in vergelijking met
2020. En de ijsgolf slaat over op
de smartphonegeneratie dankzij
campagnes via sociale media: via
foodbloggers en influencers,
d.w.z. internetsterren met
een grote fancommunity,
werden de verschillende merken in ijsvorm
afgelopen jaar miljoenen keren bekeken op
Facebook, Instagram
en TikTok. Een succesvolle strategie
die DMK ook in
2022 voortzet.
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Baileys – voor het
ultieme genieten

co
c ee
ve kta st su
rfr il in
c
zw iss
D ces
en oele end uits voll
na av e so lan e
ch on
d
ten de rbet als
n
vo ee
.
n
or

IJslolly’s of bekers: wij
hebben de originele
Baileys-smaak omgezet
in ijs – met knapperige
chocolade.

Onze
ijsklassiekers
Ook in 2022 zetten
we vol in op onze
succesvolle merken
Mangaroca Batida de
Coco, Milram, Treets
en Capri-Sun.
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Alete biedt menu’s en
avondpap van biologische
kwaliteit en zonder palmolie.

Nieuwe COO bij DMK Brand

Van stagiair tot chef
Carsten Habermann is
het nieuwe hoofd van de
Business Unit Brand.
Hij kent de onderneming
al 23 jaar en heeft
grote plannen.

Carsten Habermann
COO Business Unit Brand.
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Als je het aan je collega’s vraagt, krijg je
altijd hetzelfde antwoord: Wat Carsten
Habermann aanpakt, doet hij met passie. Of het nu gaat om teamplay of nieuwe plannen voor DMK-producten – de
44-jarige lijkt een onuitputtelijke bron
van energie en creatieve ideeën. Op zijn
21e kwam hij in dienst bij DMK, toen nog
Nordmilch. Daar begon hij een opleiding
tot commercieel-administratief medewerker in de industrie. Als jonge buitendienstmedewerker deed hij zijn eerste
ervaring op in het soms stormachtige
‘key account management. Maar hij kon
voor honderd procent op zijn collega’s
vertrouwen en omgekeerd. Sindsdien
is er veel tijd verstreken – vanaf januari
van dit jaar is hij waar zijn vele andere
posities binnen DMK hem uiteindelijk
hebben gebracht: Chief Operating Officer voor de hele BU Brand. Hier worden
de touwtjes in handen gehouden voor
de activiteiten met betrekking
tot merkproducten als
MILRAM, OSTERLAND
en Uniekaas. “Uitdagingen worden hier
met veel gedrevenheid aangegaan”,
aldus Habermann,
die in zijn vrije tijd
ook jeugdvoetbalteams traint.

Begonnen bij de basis
Na werkzaam te zijn geweest in de buitendienst en key account management,
werkte Habermann de afgelopen vier
jaar op managementniveau met wisselende verantwoordelijkheden, waarbij hij
ook ervaring opdeed in de Europese zakenwereld. Daarom kent hij de branche,
maar ook de medewerkers, door en door.
Habermann deelt hun mentaliteit en
passie, omdat hijzelf altijd zijn focus richt
op oplossingen en niet op problemen. En
dat past ook in de realisatie van Strategie
2030 van DMK. Hij heeft aandacht voor
actuele markttrends, zoals duurzaamheid, dierenwelzijn, plantaardige melkalternatieven en automatisering.
De Europese markten op
Carsten Habermann wil ook accenten
plaatsen als het gaat om de ontwikkeling in de richting van ‘snackificatie’.
Dit betekent dat de eetgewoonten van
de consument veranderen, meer in de
richting van kleine maaltijden. “Dit
biedt tal van aanknopingspunten die
we kunnen oppakken.” De uitbreiding
van het succesvolle merk MILRAM op de
Europese markt in de kernsegmenten
kaas, lentekwark en kruidenkwark staat
eveneens op de agenda. Daartoe behoort
ook het in Oost-Duitsland populaire dessert OSTERLAND, dat in heel Duitsland
bekendheid moet krijgen.
Het team rond de nieuwe COO heeft
grootse plannen om DMK succesvol
op koers te houden en wil daarvoor de
beslissende extra stap zetten. Daar kijkt
Habermann naar uit. “Ik werk voor een
coöperatie. Voor mij betekent dit: dicht
bij de melkveehouders staan, de verantwoordelijkheid voelen om van hun
grondstoffen kwaliteitsproducten op
de markt te brengen en tegelijk de
uitdaging aangaan om een maximaal resultaat te behalen.”

Nieuw in de handel

Traditie ontmoet trends
De transformatie van de BU Baby komt op snelheid.
‘Alete bewusst’ lanceert nieuwe biologische producten .
Het begon allemaal in januari
met de fruit- en groentesnacks
‘Obsties’ en ‘Gemüsies’.
Een markt die vorig jaar met meer
dan 66 procent is gegroeid. Het
gevriesdroogde knabbelplezier
wordt aangeboden als biologisch
product zonder toegevoegde
suiker. Sinds maart versterkt de
avondpap 3-Korn, een variant van
volkoren tarwe, spelt en haver,
het succesvolle segment van
‘Alete bewusst Abendbreie’.
Er is ook nieuws bij de koekjes. De
‘Alete bewusst Bio Dinkelkeks’ (speltkoekjes) zijn vanaf juni verkrijgbaar

en bevatten geen industriële suiker
of een lange lijst van toevoegingen.
Sinds februari worden de productlanceringen van ‘Obsties’
en ‘Gemüsies’ geflankeerd door
een breed opgezette, drie maanden durende digitale campagne,
getiteld ’Snacks voor kinderen?
Ja, maar natuurlijk!” Via YouTube,
Instagram, TikTok, Facebook, Google
Search en een speciale campagnesite wordt een bereik van ruim 45
miljoen doelgroepcontacten gerealiseerd. Bovendien zijn er
producttests met meer dan
750 ouders en kinderen.
Ook aan onze
speltkoekjes
geen suiker
toegevoegd.

Obsties en Gemüsies zijn kindersnacks
van biologische kwaliteit zonder
toegevoegde suikers.
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Een Garten voor het kantoorraam. Stefanie Ludewig heeft op
het fabrieksterrein in Edewecht
een paradijsje gecreëerd: een
bloemenweide voor mens en dier.
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Deze twee bijen niet meetellen
voor de prijsvraag!

Duurzaamheid bevorderen, niet alleen bij DMK zelf. Bij deze uitgave zit een zaaipapiertje* dat u zelf kunt planten.
Insectenhotels zijn een andere manier om de biodiversiteit te bevorderen. De bijen, die voor ons van levensbelang zijn,
profiteren op die manier ook van inzet voor een onbeschadigd ecosysteem.
*Het papier bevat: wit gipskruid, bonte leeuwenbekmix, witte steenbreek, bonte petuniamix, zomerazalea en ijskruid.

I

k heb niets tegen netjes gemaaid
gras, maar er moet toch meer
zijn? Dat dacht Stefanie Ludewig,
teamleider in het hoogbouwmagazijn in Edewecht, op een gegeven
moment toen ze zag hoe de tuinman
het gras op de groenstroken maaide.
Elk jaar weer hetzelfde ritueel: lange
grassprieten, korte grassprieten. Geen
afwisseling voor het oog en niet voor
de natuur. Zoveel ruimte alleen voor
monocultuur in plaats van biodiversiteit? Ze werd geïnspireerd door een
gezamenlijk proefproject van MILRAM
en de Verein Mensch.Natur. Landwirtschaft e.V.: een bloemenweide aanleggen. In het drie jaar durende project
wordt akkerland omgevormd tot
bloemenweiden met een mix van wilde
planten. DMK ondersteunt het project
omdat het past in de Duurzaamheidsstrategie 2030: Aandacht voor klimaatbescherming, dierenwelzijn, biodiversiteit en mensen is een integraal
onderdeel van de onderneming.

De groene oases bieden beschutting
en voedsel voor insecten, vogels en
kleine zoogdieren. Vooral in de winter
zijn ze belangrijk, omdat ze dekking
bieden voor het wild en bij vrieskou een isolerend effect hebben op
overwinterende organismen. Precies
zo’n biotoop van diversiteit wordt nu
gecreëerd op een ongeveer 2,5 hectare
groot oppervlak op het fabrieksterrein
in Edewecht. “Ik vind het bovendien
mooi dat zo wordt aangetoond dat
industrie niet alleen maar fabrieken en
beton is, maar ook anders kan zijn”,
zegt Ludewig.

MILRAM ondersteunt de bloemenweide
Samen met een klein team nam de
44-jarige de planning ter hand. Onder
andere zonnebloemen en honingplanten, zoals Phacelia (bijenbrood), werden als zaaigoed uitgestrooid voor de
bloemenweide. In de toekomst zullen
ook insectenhotels worden geplaatst
om de droom van het paradijs voor

het kantoorraam compleet te maken.
MILRAM is enthousiast over haar initiatief en doneert de insectenhotels. Het
enthousiasme van de plantenliefhebster werkte aanstekelijk in de fabriek:
een collega die in zijn vrije tijd imker
is, wil zijn bijenvolken op het terrein
vestigen. Stefanie Ludewig is blij dat
haar idee zo goed wordt ontvangen
– dat motiveert de teamleider nog
meer. “Mijn schoonfamilie heeft een
boomkwekerij, daar ben ik natuurlijk
ook door gevormd.”

Eigen fruit bij de fabriek in Edewechtt
Daarom is ze nog lang niet klaar met
haar plannen en denkt ze nu aan het
planten van fruitbomen, waarvoor
MILRAM zich eveneens als sponsor
sterk maakt. Appel, kers, peer, kweepeer, pruim – op die manier moeten
niet alleen de dieren kunnen genieten van de gedekte tafel van Moeder
Natuur, maar ook alle medewerkers
in de fabriek.

Stefanie Ludewig
heeft haar droom van een
bloemenweide op haar
werkplek
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DO IT YOURSELF

Levensreddend lawaai
Elk jaar worden de boeren met hetzelfde probleem geconfronteerd: hoe kunnen ze
maaien zonder het wild over het hoofd te zien? Om ze op tijd op te sporen in het hoge
gras, ontwikkelen ze allerlei creatieve ideeën. De Nederlander Rien van Erp is overtuigd
van de speciale “wildredder”.

R

eeën laten hun kalfjes graag
in hoog gras achter als ze
op zoek gaan naar voedsel.
Voor vogels zijn de velden
een bescherming tegen vossen, zolang
ze nog niet vliegvlug zijn, en ook kleinwild zoals hazen gebruikt het veld graag
als schuilplaats. Toch worden deze
dieren keer op keer het slachtoffer van
maaimachines. Boeren kunnen de dieren vanaf de bestuurdersplaats van hun
voertuigen vaak niet of niet op tijd zien.
Niet alleen in Duitsland, maar ook
in Nederland probeert men daarom de
dieren vóór het maaien met jachthonden op te sporen, ze af te schrikken
met fladdertape of ze te spotten met
drones om ze te beschermen tegen
ernstige verwondingen of de dood.
Melkveehouders zoals Rien van Erp,
uit Nuland in Nederland, gebruiken
de zogenaamde wildredder bij het
maaien. “Het apparaat produceert een
storend geluid dat wild en vogels wegjaagt. “Zo beschermen we de natuur”,
zegt hij. Of boeren daar nu wettelijk

toe verplicht zijn of niet – voor hem is
dierenwelzijn een vanzelfsprekendheid. “Dat is onderdeel van ons werk.”

Noodzakelijke helper
De wildredder is een apparaatje dat
wordt aangesloten op de accu van de
trekker. Als de trekker start, produceert het een nogal irritant geluid,
dat ook voor mensen hoorbaar is. Het
schrikt vogels en kleinwild zoals hazen
en reekalfjes af, waardoor ze op de
vlucht slaan. “De maaibalken van de
machines zijn de laatste decennia veel
breder geworden en de tractoren zijn
nu veel sneller dan vroeger”, zegt de
melkveehouder. Daardoor hebben de
dieren minder kans om zich op tijd
in veiligheid te brengen. “Bovendien
schrikken sommige dieren niet – of
niet meer – van het motorgeluid, en
in die gevallen is het apparaat een
goed hulpmiddel.” Rien van Erp nam
zijn wildredder afgelopen zomer al
in gebruik. “Toen zag ik een paar
hazen wegspringen”, zegt hij. Hij wist

niet precies of dat door de tractor of
de wildredder kwam, maar dat zal
binnenkort duidelijk worden. Nu, in
de lente, staat het gras hoger en zijn er
meer jonge dieren.

Bijdragen aan dierenbescherming
De melkveehouder kent vele manieren om wilde dieren op te sporen,
bijvoorbeeld door van binnen naar
buiten te maaien. Of door nesten te
laten markeren. “In onze regio wordt
dit door vrijwilligers gedaan”, vertelt
Van Erp. “Ik kondig aan wanneer ik
wil gaan maaien en dan zoeken zij met
verrekijkers naar nesten in de wei en
markeren die met stokken.” Bij het
maaien kan hij gewoon om de lege
nesten heen rijden. “Ik juich het zeer
toe dat dit soort natuurbescherming
wordt gestimuleerd, want het is noodzakelijk”, vindt de melkveehouder. “We
kunnen daar allemaal aan bijdragen.”

Rien van Erp laat op
YouTube zien hoe
de wildredder wordt
gebruikt. Om de video
te bekijken, gewoon
de QR-code scannen.

1

Ingrediënten

Room, melk en suiker
langzaam verwarmen
in een steelpan. Daarbij
is het belangrijk dat het
mengsel niet begint te koken.

· 200 ml MILRAM melk
· 200 ml MIRLAM room
· 120 g suiker
· 3 eidooiers
· Vanille-ijs: een beetje
vanille-extract
· Aardbeienijs:
500 g aardbeien
· Chocolade-ijs:
6 el cacao
· 1 pan
· Kom

2

Drie eierdooiers in
een kom loskloppen
en beetje bij beetje de
hete melk door het
eigeel roeren. Het eigeel mag
niet uitvlokken.

· IJsvormen voor
het vriesvak

3

Dit is het basismengsel
voor het ijs. Vervolgens
wordt dit opnieuw,
onder voortdurend
roeren, in de pan verwarmd tot
het romig is.

Do it yourself

Zelfgemaakte
ijsdromen
Bij lente-temperaturen hoort ijs.
Die luchtige romigheid en vers
fruit doen je verlangen naar de
zomer.

Tekst: Stephanie Riedel

4

Het mengsel kan nu
worden gemengd met
de optionele ingredienten en vervolgens
in een geschikte vorm in het
vriesvak worden gezet.

1h
5x

5

Om het ijs bijzonder
romig te maken, moet
het mengsel na een
uur voor het eerst goed
worden doorgeroerd. Herhaal
dit nog 5 keer met tussenpozen
van 30 minuten. En dan:
genieten maar van die
heerlijke creatie.
Eet smakelijk!

Het recept bekijken als
een video tutorial op
dmk.de?
Scan hier!
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“Meer planningsveiligheid
en zelfbeschikking”

Professor Thiele staat aan het hoofd van het ife-instituut, dat met de maandelijkse berekening van de beursmelkwaarde de
basis legt voor de vaststelling van de vaste prijzen. Voor hem liggen de voordelen voor de hand.

Een interview met prof.dr. Holger D. Thiele over de mogelijkheden, achtergrond en ontwikkelingen van vaste prijs modellen zoals Fixed Price van DMK.

D

MK werkt al 1,5 jaar met
Fixed Price, een vaste-prijsmodel, waarbij DMK-melkveehouders een deel van
hun maandelijkse melkvolume kunnen
aanbieden tegen vaste prijzen. Dit is
een aanbod dat momenteel verder
wordt ontwikkeld met het oog op de
invoering ervan bij de coöperatie-collega’s van DOC Kaas U.A. in Nederland. Een belangrijke partner hierbij
is prof.dr. Holger D. Thiele van de
Fachhochschule Kiel. Hij is hoogleraar
landbouweconomie en hoofd van het
ife-instituut, dat met de maandelijkse
berekening van de ife-beursmelkwaarde (ook bekend als de Kieler Börsenmilchwert) de basis levert voor de
vaststelling van de aangeboden vaste
prijzen. Bovendien ontwikkelde hij de
grondgedachte voor het vaste-prijsmodel voor melk. DMK sprak begin maart
met hem over de huidige marktsituatie
en welke rol vaste-prijsmodellen daarin kunnen spelen, hoe de aangeboden
prijzen worden berekend en hoe in
andere landen met deze modellen
wordt gewerkt.
DMK: Terwijl goederentermijnbeurzen of hedging-transacties al sinds
het begin van de beurs bestaan, is
de handel in melk nog betrekkelijk
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jong en voor veel melkveehouders
onbekend terrein. Wat zijn de voordelen van deelname aan vaste-prijsmodellen zoals Fixed Price voor de
bedrijven in vergelijking met zelf
handelen op de beurs?
Prof. dr. Thiele: Melkveehouders die
zelf melk op de beurs willen verhandelen, moeten enerzijds intensief met de
complexe materie vertrouwd raken en
anderzijds voor de nodige liquiditeit
zorgen. Dit zijn hindernissen die het
voor melkveehouders moeilijk maken
om rechtstreeks aan de markt deel te
nemen. Bovendien is er momenteel
geen mogelijkheid voor melkveehouders in Duitsland om de benodigde handelsrekening te openen voor hun eigen
prijsdekkingstransacties op de beurs.
Vaste-prijsmodellen via de zuivelfabriek bieden hier uitkomst en maken
deelname zonder deze extra lasten en
beperkingen mogelijk.
De melkveehouder kan dus zelf aan
de markt deelnemen en beslissen
tegen welke prijzen hij zijn melk
aanbiedt. Welke kansen biedt dat?
Prof. dr. Thiele: Dankzij de bindende,
vaste prijzen voor het afgedekte melkvolume op toekomstige leveringstermijnen
krijgen de bedrijven aanzienlijk meer
planningszekerheid. Ze garanderen de

melkveehouders geen maximumprijzen,
maar bieden hun de mogelijkheid om
perioden met bodemprijzen te compenseren. Bovendien verbetert de deelname
aan vaste-prijsmodellen de rating van de
bedrijven door de banken en daardoor
de kans op betere financieringsvoorwaarden.
Op dit moment maken we een fase
van piekprijzen mee, de melkprijzen stijgen al enkele maanden
gestaag.* Heeft deelname aan vaste-prijsmodellen dan toch zin?
Prof. dr. Thiele: Hoe hoger de prijzen
worden, des te waarschijnlijker is het
ook dat er een andere tijd komt en de
prijzen weer zullen dalen. Deelname
aan een vaste-prijsmodel zoals Fixed
Price kan dus zinvol zijn, omdat niemand weet wanneer dit omslagpunt
komt en de deelnemers zich dan van
passende prijzen hebben verzekerd.
In principe is deelname aan vaste-prijsmodellen zinvol voor alle melkveehouders die meer planningszekerheid willen en tot op zekere hoogte zelf
willen bepalen tegen welke prijzen ze
hun melk op de markt brengen. Daartoe moet ze zich echter verdiepen in de
bedrijfskosten en een eigen hedgingstrategie ontwikkelen: als de eigen totale
kostprijs per kilogram melk lager ligt

dan de vaste prijs die kan worden afgedekt, kan de melkveehouder deze positieve marges veiligstellen. Voor wie die
inspanning schuwt of als enige doel
heeft de hoogste prijzen te behalen, is
dit instrument niet aan te bevelen.
Maar ook niet-gebruikers van het afdekken van prijsrisico’s kunnen baat hebben bij het instrument doordat ze doorlopend prijzen en prijsverwachtingen
voor de toekomst kunnen aflezen.
De prijzen die in Fixed Price worden
aangeboden, komen niet overeen
met de melkwaarde op de beurs,
maar zijn lager. Waarom is dat?
Prof. dr. Thiele: : De ife-beursmelkwaarde
is een toekomstige waarde voor melk en
de basis voor de berekening van de vaste
prijzen die worden aangeboden aan
deelnemers in het kader van vaste-prijsmodellen. Ze geeft aan welke melkprijs
idealiter voor de komende maanden
kan worden verwacht op basis van de
prijzen voor boter en magere melkpoeder op de goederentermijnbeurzen. Ze
omvat dus alleen de prijsverwachtingen
voor de twee basisproducten, magere
melkpoeder en boter, zonder rekening te
houden met andere, mogelijk lagere prijzen voor bijv. consumptiemelk en kaas,
of met afwijkende contractlooptijden.
De beursmelkwaarde weerspiegelt de

prijsverwachting en de benutting van de
marktdeelnemers op dat moment en kan
dagelijks veranderen, wanneer ook de
prijsverwachtingen veranderen. Het gaat
om een totale benutting, terwijl de door
de zuivelfabrieken aangeboden vaste
prijzen ook risicokortingen omvatten
De beursmelkwaarde geldt voor standaardmelk met 4,0 % vet en 3,4 % eiwit,
af bedrijf van de melkveehouder zonder
btw. Dit betekent dat al rekening is gehouden met de gemiddelde registratiekosten
van de melkveehouder tot de zuivelfabriek. Bovendien omvat de beursmelkwaarde reeds de toeslagen die nog aan de
vaste prijs worden toegevoegd, zoals de
kwantumtoeslag.
Daarnaast verschilt de gemiddelde ontwikkeling van de beursmelkwaarden van
die van een zuivelbedrijf. Om voor de
leden van een zuivelfabriek bruikbaar te
zijn ter afdekking, moet de beursmelkwaarde worden gecorrigeerd voor dit
zogenaamde basisrisico. Verder moet
de beursmelkwaarde bij gebruik van de
beurs worden aangepast met de systeemkosten voor de termijnhandel en de bank.
Het resultaat is dat de aangeboden vaste
prijs, inclusief de door het systeem voorgeschreven inhoudingen, lager is dan
de beursmelkwaarde en dat de deelnemende melkveehouders nog steeds
hun gebruikelijke individuele toeslagen

ontvangen bij de afrekening van het
melkgeld voor de betreffende maand.
Hoe ziet het eruit in de
internationale omgeving?
Welke rol spelen vaste-prijsmodellen op andere markten?
Prof. dr. Thiele: Uit de Verenigde Staten weten we dat beursgebaseerde vaste-prijsmodellen al lang een gangbaar
risicomanagementtool zijn op de zuivelmarkt. In Duitsland zijn er momenteel
ten minste tien zuivelfabrieken die beursgebaseerde vaste-prijsmodellen toepassen of zullen gaan toepassen. DMK was
een van de eersten die deze aanbiedingen
beschikbaar stelde voor zijn eigen melkveebedrijven. Er is in Europa, bijvoorbeeld in Frankrijk, België, Nederland en
Polen, een grote vraag naar vergelijkbare vaste-prijsmodellen als het model
dat door DMK wordt toegepast. We zien
een sterk toenemende belangstelling
voor deze vaste-prijsmodellen in heel
Europa en gaan ervan uit dat ze wanneer de melkprijzen blijven schommelen,
ook voor de melkleveranciers in de ons
omringende landen een steeds belangrijker aanbod zullen worden.

*Het interview vond begin maart
2022 plaats.
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LANDBOUW

LANDBOUW

23 %

De gebruikers
bevestigen het grote
belang en de
voordelen van het
digitale serviceplatform.

Hoe myMilk.de de
processen tussen
melkveehouders en de
zuivelfabriek optimaliseert

O

ngeveer twee jaar geleden
niet meer nodig zijn. Met slechts enkele
namen deel en gaven informatie over
startte DMK het digitale
muisklikken kunnen de melkveehouwelke onderdelen van myMilk.de voor
transformatieproces binnen ders informatie over hun individuele
hen bijzonder belangrijk zijn en hoe
de agrarische afdeling om
melkkwaliteitof belangrijke documenhet platform verder kan worden geopde samenwerking tussen zuivelbedrijf
ten bekijken. Het nieuwsgedeelte biedt
timaliseerd.
en melkveehouders te vereenvoudigen:
doorlopend nieuws over de onderneDat myMilk.de en daarmee digitaal
Met myMilk.de werd een onlineserming. Bovendien bevindt myMilk.de
werken inmiddels een vast onderviceplatform gecreëerd dat
zich in een voortdurend verandeel is van het dagelijks leven van de
sindsdien met succes
deringsproces om altijd de
melkveehouders, blijkt uit het feit dat
gebruikmaakt van de
nieuwste ontwikkelingen
ongeveer 73 procent van de ondermogelijkheden van
en innovaties beschikbaar
vraagden het platform meerdere keren
digitalisering op
te kunnen stellen. Met
per week gebruikt, en 23 procent zelfs
van de respondenten behulp van een gebruide bedrijven en in
dagelijks. Met name het opvragen van
gebruikt het platform kersonderzoek heeft
de onderneming.
kwaliteitsgegevens, de deelname aan
meerdere keren
Wat begin 2020 nog
DMK nu vastgesteld wat
het Milkmaster-programma en het
nieuw en onwennig
de huidige stand van zaken nieuwsgedeelte spelen een belangrijke
per week.
was, is inmiddels niet
is en hoe
rol. Over het geheel genomen konden
meer weg te denken uit de
het platDMK en het myMilk-team een zeer
dagelijkse werkzaamheden van
form helpt
positief oordeel over het platform
de melkveehouders en het zuivelbedrijf. om digitale
noteren: ongeveer 92 procent van
Veel digitale oplossingen maken het
oplossingen te
de respondenten is er tevreden of
van de respondenten
werk gemakkelijker: Het programma
integreren in
zeer tevreden over.
is tevreden of zeer
‘Milkmaster’ van DMK is overzichtelijk
het dagelijkse
Mobiel werken is ook relevant
tevreden over het
georganiseerd op myMilk.de. Alle gegewerk van de
voor agrarisch werk: 32 procent
platform.
vens voor de toeslagen worden door de
melkveehouvan de respondenten gaf aan het
melkveehouders digitaal aangeleverd,
ders. 630 DMKplatform op een mobiel apparaat te
zodat Milkmaster-audits op de bedrijven bedrijven
gebruiken. Om dit gebruik in de toe-

form intensief gebruiken
komst nog gemaken er voor zichzelf een
kelijker te maken,
van de ondervraagden duidelijke meerwaarde in
wordt momenteel
gebruikt myMilk.de
zien. We gebruiken de gegewerkt aan een app
dagelijks
detailleerde resultaten om
die zal zorgen voor
het platform verder te onteen eenvoudigere en
wikkelen ten gunste van onze
snellere navigatie, en
leden en zullen ook in de toekomst
voor onmiddellijke meldinnaar hun standpunten blijven vragen.
gen.DMK-bedrijven kunnen de app
Want bij de verdere ontwikkeling
vanaf de zomer van dit jaar gebruivan het platform dragen niet alleen
ken. Daarnaast zullen er in de loop
enquêtes zoals deze, maar ook de
van het jaar nog meer vernieuwingen
directe dialoog met de melkveehouplaatsvinden en zal onder andere het
ders bij tot de verdere ontwikkeling
contractsysteem voor toegevoegde
van myMilk. In een ‘myMilk User
waarde-programma’s volledig digitaal
Group’ wisselen melkveehouders
worden verankerd op myMilk.de.
en DMK-medewerkers regelmatig
Projectleider Volker Sauerburger over
informatie uit over het platform,
myMilk.de en de enquêteresultaten:
ontwikkelen ze samen nieuwe ideeDe resultaten bevestigen de juistheid en en testen ze functies. Zo wordt
van onze beslissing om met myMilk.
gewaarborgd dat er steeds met alle
de de digitale samenwerking met onze
perspectieven en behoeften rekening
melkveehouders aan te gaan. We zijn
wordt gehouden en dat het platform
heel blij dat zoveel mensen het platnooit stilstaat.

73 %

myMilk.de
• Invoering in januari 2020
• Meer dan 5.000
geregistreerde gebruikers
• 4.185 deelnemers aan het
Milkmaster-programma
in 2021
• Tot 31.000 opgehaalde
kwaliteitsdata per maand
• Centrale communicatieinterface tussen leden en
zuivelfabriek
• Ongeveer 230 berichten in
het nieuwsgedeelte
• Voortdurende verdere
ontwikkeling en lancering
van nieuwe diensten

Feiten
en
cijfers

92 %

Alles is heel overzichtelijk
en makkelijk te begrijpen.
Ik ben tevreden over het
platform.”
Sylvia Kleibaumhüter
uit Rietberg
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“Eigenlijk ben ik tevreden
over het platform.
Als aparte app zou
het waarschijnlijk nog
beter zijn.”
Michael Kamerhuis
uit Getelo

“Ik vind het leuk dat
de startpagina makkelijk en naar eigen
wensen kan worden
ingericht.”
Ulrich Jerebic
uit Northeim

Populaire onderdelen van het
platform zijn het opvragen van
kwaliteitsdata, deelname aan het
Milkmasterprogramma en nieuws.

“De presentatie van
de kwaliteitsdata met
behulp van grafieken
bevalt heel goed.”
Marc Lüdeke
uit Ganderkesee

“myMilk.de is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk.
Ik zou willen dat de melkgeldafrekening en vooral
de gegevens over de melkkwaliteit eerder te zien
zijn, bijvoorbeeld om te kunnen reageren op
wijzigingen in het voer.”
Lucas Niermann
uit Diepholz
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SERVICE

Contactpersoon voor
onderwerpen gerelateerd aan
MILCHWELT

melk op sociale media

Persoverzicht

De afgelopen weken was DMK volop in het nieuws:
de belangrijkste thema’s waren de succesvolle Strategie 2030 van
DMK, de verder stijgende melkprijs, de groeiende ijsproductie,
alternatieve energieconcepten en het aannemen van stagiairs.
Nordsee-Zeitung Interview met
Thomas Stürtz 17-02-2022
Melkveehouder en manager van de
zuivelfabriek Thomas Stürtz legt
uit waarom melk duurder is
geworden – Prognose: de prijspiek
van 2022 houdt aan. Want melk
doet het weer goed. 44 cent is
wat de zuivelgigant Deutsches
Milchkontor zijn boeren in
februari betaalt.

OLIVER BARTELT

Global Head of
Corporate Communications

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

Lebensmittel Zeitung DMK doet mee
aan de vegan rage 18-03-2022

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.
FIRST LEVEL SUPPORT

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

MILCHWELT
INTERNATIONAAL
Naast de Nederlandse editie
verschijnt MELKWERELD
ook in het Engels en Duits.
De pdf’s van alle nummers
kunnen via de link worden
gedownload
www.dmk.de/nl
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Plantaardige alternatieven maken deel
uit van DMK’s nieuwe bedrijfssegment.
Daarmee speelt Duitslands grootste
zuivelcoöperatie in op de behoeften van
de consument en versterkt ze haar concurrentiepositie. “Het is in heel Europa
een ongelooflijk dynamisch groeisegment”, aldus Carsten Habermann, COO
Business Unit Brand. Melk blijft echter
het hoofdproduct en de kern van DMK.

24

Lebensmittel
Zeitung

FRISCHWARE

Ausgabe 11
18. März 2022

DMK springt auf den Vegan-Zug auf
Molkereikonzern launcht pflanzliche Puddings – Weitere Unterstützung für die Marke Milram – Käseabsatz boomt

Mit DMK startet auch die größte
deutsche Molkerei in den Markt
für vegane Milchalternativen. Die
eigenen Genossen sollen davon
mittelfristig als Rohstofflieferanten profitieren.
Die Liste der Molkereien, die pflanzliche Milchalternativen anbieten, ist
lang. Dazu gehören auch Genossenschaften, die ja eigentlich den Auftrag
haben, die Milch ihrer Mitglieder bestmöglich zu vermarkten. Jetzt stößt mit
DMK Deutschlands größter Milchverarbeiter dazu. CEO Ingo Müller sieht darin keinen Widerspruch. Die Produktion pflanzlicher Produkte sei ein absolutes Muss, um den Bedürfnissen der
Konsumenten zu entsprechen und um
wettbewerbsfähig zu bleiben. Gleichzeitig diene die „grüne“ Linie aber nicht
als Ersatz zur Weißen oder Gelben Linie. „Milch ist und bleibt das Hauptprodukt und der Kern von DMK“, versichert CEO Ingo Müller.
Erstmals im Oktober auf der Anuga
präsentiert und bereits im Foodservice
gelauncht, sind die ersten veganen Produkte auf Haferbasis unter der Marke
Milram jetzt in den Supermarkt-Filialen
erhältlich. Zum Start gibt es Vanilleund Schokopudding im 165 g-Becher
sowie einen Kakao Drink (500 ml) und
ein Reisdessert (1 kg). Während der
Markt für pflanzliche Getränke schon
sehr umkämpft und handelsmarkenlastig ist, versprechen pflanzliche Desserts
mehr Wachstum. Ihr Umsatz hat sich
laut Nielsen 2021 im Vergleich zum

FOTOS: DMK

Uw contact met
de redactie

SERVICE

Abgepackt: Die ersten Produkte sind seit kurzem im Handel.

15

Mio. Packungen pflanzliche
Desserts wurden laut Nielsen
2021 in Deutschland verkauft, 2020 waren es 6 Mio.
Becher

Vorjahr auf 21 Mio. Euro verdoppelt,
der Absatz legte um rund 80 Prozent
auf 4 500 t zu.
„Die Einführung weiterer Alternativen ist spätestens im ersten Quartal
kommenden Jahres geplant“, sagt Carsten Habermann, der neue COO der
Business Unit Brand. Das gelte auch für
Käse-Alternativen. Hier suchten alle
Anbieter noch den goldenen Weg. Textur und Geschmack von „echtem“ Käse
seien schwer reproduzierbar. „Für die
Warmanwendung ist der Markt sehr
vielversprechend. Hier sind wir schon
weit und treiben die Entwicklung stark
voran“, so der 44-jährige, der bereits
seit 1998 im Unternehmen ist.

Zur Verkaufsunterstützung des veganen Sortiments setzt Habermann auf
eine Social-Media-Kampagne. Das
Marketingbudget für die Marke Milram
insgesamt werde auch in diesem Jahr
im zweistelligen Millionenbereich liegen. „Vor acht Jahren hat DMK entschieden, die Marke kontinuierlich zu
unterstützen“, so Habermann. Das zahle sich aus: Frühlingsquark habe in den
vergangenen zehn Jahren ein Wachstum von 43 Prozent hingelegt. Dazu
hätten neue Verzehranlässe wie Grillen
beigetragen. Der Quark sei eine nationale Marke mit 91 Prozent Distribution.
Noch besser lief es demnach bei SB-Käse. Dessen Absatz habe sich seit 2012
mehr als verfünffacht. Die Distribution
liege bei 80 Prozent und werde weiter
ausgebaut. Die neuen Reibekäse seien
gut gestartet.
Bei den Getränken gebe es noch Entwicklungsfelder. Habermann: „Das Segment Buttermilch wollen wir weiter beleben. Für Kalder Kaffee müssen
wir mehr Shopper gewinnen,
denn wer den einmal gekauft
hat, der kauft ihn wieder.“ Insgesamt liege die Milram-Entwicklung im Bereich der DMKStrategie bis 2030. „Bis dahin
wollen wir das Geschäft kontinuierlich weiterentwickeln, nie
zufrieden sein, immer mutig sein
und neue Wege gehen“, sagt der
Markenchef, der auch schon
viele Jahre Vertriebsverantwortung
getragen hat.
dl/lz 11-22

„Wir halten die
Marke innovativ“
Herr Habermann, warum bringt
DMK vegane Produkte?
Das Segment wächst in ganz Europa unglaublich dynamisch. Auf
den Zug müssen wir aufspringen. Je
schneller, umso besser. Aber Geschwindigkeit hat bei der Einführung der Produkte nicht die höchste Priorität. Wichtig sind uns wohlschmeckende Artikel. Das erhöht
die Wiederkaufrate. Außerdem
setzen wir langfristig auch auf
regionale Rohstoffe, als Option für
unsere eigenen Landwirte.

Social icon

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

Gebruikers
discussiëren op
sociale mediaplatforms over melk
TWITTER

www.twitter.com/
DMK_Milch

Carsten
Habermann

Social icon

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

Social icon

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

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

Initiative Milch op TikTok

DMK nu NIEUW op Instagram

#teamdmk
Discussieer
mee!

INSTAGRAM

www.instagram.com/
team_dmkgroup

Wochenblatt
Interview met Ingo
Müller 20-12-2021

“Als het om de positie
van de melkveehouders gaat, nemen we
elke vraag serieus. Als
coöperatie werken we
voor de melkveehouders. Mijn doel is om
de grondstof melk zo
duur mogelijk in te
kopen.”

#milram
8 december

#Denkfutter
1 februari

LINKEDIN

Wieso unter Milram?
Neun von zehn Konsumenten kennen
Milram. Milram-Kunden kaufen auch
vegane Alternativen. Diese Flexitarier
wollen wir ebenso als Kunden gewinnen, wie junge Menschen, die ausschließlich vegan kaufen.
Was kommt neues im klassischen
Milram-Sortiment?
Wir halten die Marke innovativ und
setzen auch auf neue Trends.
Porridge ist in diesem Jahr
ein wichtiges Thema für
uns. Der Absatz von
SB-Käse hat sich seit
2012 mehr als verfünffacht. Entscheidend für
den Erfolg ist die Sortenvielfalt, die nicht
leicht kopierbar ist. Das
werden wir ausbauen.
dl/lz 11-22

Milram
Lievelingskaas
op YouTube
12 januari

#arbeitenbeidmk

#milchsammelwagen

Die Glocke Consumenten
grijpen het hele jaar door in
de vrieskist 09-02-2022

Flensburger
Tageblatt Zonnewarmte,
06-02-2022

Groen licht voor zonnewarmteproject om
warmte op te wekken in
Nordhackstedt. Deutsche
Milchkontor wil geleidelijk overschakelen van
aardgas op ter plaatse
opgewekte warmte.

Nadat DMK met Ahoj-Brause en Treets – The Peanut
Company al sterke merken
van de Katjes Fassin Group
in licentie had gekregen, zal
de samenwerking dit jaar
ook worden uitgebreid tot
het overkoepelende merk
Katjes. Als aanjager van
innovatie in de zoetwarenmarkt heeft de DMK-groep
haar eerste vegan ijsmerk
ontwikkeld, dat vanaf april
in de winkels verkrijgbaar is.

Regiomanager van de coöperatie
De regiomanagers zijn aanspreekpunten voor de belangen van melkleveranciers en aandeelhouders van ons bedrijf.
ROELIEN VAN DER HAAR

BART STEENBERGEN

FLOOR ZIJDERVELD

r.van.der.haar@dockaas.nl

b.steenbergen@dockaas.nl

f.zijderveld@dockaas.nl
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PRIJSVRAAG

RECEPT

Zoem zoem zoem

Gefeliciteerd!
De winnaars
van de vorige
prijsvraag:
2 x Reisvoucher
Birgit Beckmann
Heinrich Paar

Kronau
Bad Wildungen

10 x JBL Bluetooth Speaker
Axel Schünemann Bad Gandersheim
Marcus Deddner
Erfurt
Karen Laros
Sprang-Capelle
Nico Schwindt
Edewecht
Christian Babnigg Münster
Christiane Böhling Zeven
Cord-Hermann Albers Winsen
Marvin Thomas Jochem Wapelfeld
Anni Kamenhuis
Getelo
Sander van Slooten Elim

Bijen zijn zinvolle insecten. Ze produceren niet alleen gezonde honing, die ons leven
zoeter maakt. Na runderen en varkens zijn ze wereldwijd de belangrijkste nuttige dieren.
Bijna 80 procent van alle bruikbare en wilde planten wordt door hen bestoven. Daardoor
staan ze garant voor goede oogsten en ecologische biodiversiteit.
Kortom: als het goed gaat met de bijen, gaat het goed met ons mensen. Daarom zet
DMK zich in voor beschermde habitats voor onze bijen met een succesvol initiatief voor
bloemenstroken. Wij hebben een paar van die exemplaren in ons magazine verstopt
(tot pag. 55). Nu is het aan jou: de ijverige bijen vinden, optellen, det oplossing insturen
en... winnen. Veel succes!

1x

KLAPPE-BIKE

10 x geëmailleerde mok
Marina Frey
Prenzlau
Oliver Brinkmann Kutenholz
Yvonne de Ruijter Waalwijk
Rolf Büker
Oerlinghausen
Kerstin Kaiser
Hamersen
Carl-Heinrich Petersen Massbüll
Eric Schreiber
Neubrandenburg
Ralf Köller
Barntrup
Hendrik Witte
Kütenholz-Aspe
Dennis Neubert
Erfurt

10 x

MILRAM
Strandlaken

Oplossing inzenden:
per e-mail aan:
milchwelt@dmk.de,
Betreff „Gewinnspiel“
of per post naar:
DMK Deutsches
Milchkontor GmbH
Katrin Poppe
Flughafenallee 17
28199 Bremen
Belangrijk: Vul jouw
voor- en achternaam, adres
en DMK-locatie in!!
Uiterste inzenddatum:
22-05-2022

10 x

WMF
Travel Mug

Winnaar juni 2021, Paul Hooijen,
Materiaal stamgegevens / planner
bij Uniekaas

D!
WEDSTRIJ

Doe nu mee:

De

lezersfoto

Op de eerste pagina’s* laten we al een tijdje de mooiste DMK-lezersfoto zien.
Stuur je beste foto op – en een korte tekst over wat en wie er op de foto staat.
En we horen ook graag waarom dit jouw favoriete foto is en wat je ermee
associeert. Leg jouw speciale moment vast: als kunstzinnig stilleven, levendige
groepsfoto, leuke momentopname – er zijn geen grenzen aan jouw creativiteit!
*(zie bijv. ‘Feiten en cijfers’, pag. 10–11). Deelname is mogelijk voor:
medewerkers en melkveehouders van de DMK Group
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Deelname is mogelijk voor: medewerkers
en melkveehouders van de DMK Group

De oplossing van de
laatste prijsvraag is: 10

Zo werkt het:

Stuur je foto
per e-mail naar: milchwelt@dmk.de
Onderwerp ‘Lezersfoto’
belangrijk:
1. Vul jouw voor- en achternaam,
adres, functiebenaming en
DMK-locatie in!

2. De afbeelding moet een hoge
resolutie hebben en in liggend
formaat zijn.
3. A.u.b. geen fotocollages!

Uiterste inzenddatum: 22-05-2022

Coole cheesecake
Zo tover je een klassieke cheesecake om in romig-zoete
cheesecakesticks met een heerlijke chocoladetopping.
Oma’s cheesecake is een klassieker. Als je meer van hip houdt, moet je zeker ons recept voor
cheesecakesticks proberen. Hier wordt de onweerstaanbare romige smaak van cheesecake
gecombineerd met het coole imago van urban koffietentjes in wereldsteden. Eet smakelijk!
En zo maak je ze, in circa
60 minuten + baktijd.
Stap 1:
De oven voorverwarmen
op 200 °C (boven-/onderwarmte). Bloem, 65 g suiker,
vanillesuiker, een snufje zout
en boter met de hand tot een
deeg kneden. Het deeg in een
springvorm (Ø 26 cm) doen,
over de bodem verdelen en
aandrukken. De bodem een
paar keer inprikken met een
vork en in de oven (midden)
in 12 – 15 minuten goudbruin
bakken.
Stap 2:
De springvorm uit de oven
halen en opzij zetten.

Voor de taartvulling 200 ml
melk in een kom vermengen
met het vanille-custardpoeder. Kwark, de resterende
suiker en eieren toevoegen
en vermengen. De citroenschil raspen en de citroen
uitpersen. Citroenrasp en -sap,
samen met de plantaardige
olie toevoegen en 5 minuten
doorroeren. Let op: dit kan
spetteren.

stuk een houten lollystokje
steken. De taartstukken
op een taartrooster leggen
voor het decoreren en er een
diepe bakplaat of plank onder
leggen.

Stap 4:
De chocolade fijnhakken en
au bain-marie laten smelten.
De taartstukken met de chocolade bestrijken en zolang
deze nog zacht is naar hartenlust versieren met strooisel
Stap 3:
en dergelijke. De cheesecake
De oventemperatuur vermet chocolade in de koelkast
lagen tot 150 °C. De vulling
zetten en tot het serveren
in de bakvorm schenken en
60 – 70 min. bakken in de oven laten koelen.
(midden). De taart volledig
laten afkoelen. Vervolgens in
Moeilijkheidsgraad: gemiddeld
16 stukken verdelen en in elk

LINK

Recepten op: www.milram.de

Ingrediënten
16 porties

Voor de cheesecake
•

150 g bloem (type 405)

•

240 g suiker

•

1 zakje vanillesuiker

•

125 g boter

•

200 ml melk

•

2 Pck. zakjes vanille
custardpoeder

•

1 kg MILRAM MagerQuark

•

2 eieren (M)

•

1citroen

•

175 ml neutrale
plantaardige olie

Voor de chocoladetopping
•

300 g witte chocolade

•

300 g pure chocolade

•

16 houten ijslollystokjes

•

Strooisel, eetbare bloemen,
bonbons, krokante muesli,
noten, praline
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Vol power de dag beginnen. Met de nieuwe
MILRAM Porridge gemaakt van volkoren haver.
Of je nu voor puur kiest en er zelf iets aan toevoegt,
of voor kant-en-klaar met fruit, koud of warm –
het is gewoon lekker!

NIEUW

IN HET KOELSCHAP!

