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Samen groeien,

sterker worden.

Hoe we onszelf
opnieuw
uitvinden als team.

GOED OM TE WETEN

EDITORIAL

2020 – Wat heeft het
jaar ons gebracht?

Wist
je dat?
Wie al dagdromend een begroting opstelt,
opstelt, maakt een ‘melkmeisjesrekening’.
Deze Duitse uitdrukking is ontleend aan de fabel
‘Het melkmeisje en de melkkan’ van de dichter
Jean de La Fontaine. Daarin gaat een meisje
op weg om melk te verkopen en onderweg
fantaseert erover wat ze allemaal van de
opbrengst zou kunnen kopen. Dansend van
de voorpret laat ze de melkkan kapotvallen.

Melkmeisjesrekening

Op 31 juli 1930 werd de eerste Duitse
melkwet van kracht, om verontreinigingen uit te sluiten. Tot dan
toe waren er voor een deel
melkimitaties, waarin meel, krijt,
gips en rubberoplossingen
doorgeroerd werden.

De trend gaat in de richting van
kleine tussendoortjes – kaassnacks
ontwikkelen zich tot een verkoopsucces
in de levensmiddelenhandel. Inmiddels
wordt er 20 procent meer van verkocht
dan vijf jaar geleden.

Geknoei

Oliver Bartelt
Communicatiemanager DMK Group

Beste lezers,
Het antwoord op deze vraag ligt voor de hand: corona.
Het jaar loopt op z’n eind en het virus, de wereldwijde pandemie en alles wat
daarmee samenhangt, vormen nog steeds een uitdaging voor ons. Toch is er wel iets
veranderd. Met vereende krachten zijn we erin geslaagd de toeleveringsketens en
productieprocessen overeind te houden. Het klinkt banaal, maar de schappen in de
supermarkt worden niet vanzelf gevuld – ook al willen sommige supermarktketens ons
dat wijsmaken. Het werk achter de kassa of bij het vakkenvullen viel niet mee –
dat staat buiten kijf. Maar levensmiddelen komen niet uit de lucht vallen –
ook de melkveehouders hebben er alles aan gedaan om de bevoorrading op
gang te houden, hoewel hun situatie steeds penibeler werd (pag. 22 – 23).
De situatie was en blijft moeizaam voor alle medewerkers en voor iedere
melkveehouder. Toch heeft de crisis ook iets goeds opgeleverd: het veranderingsproces heeft hierdoor een enorme boost gekregen. Ondanks de afstandsregels was
de verbondenheid de afgelopen maanden sterker dan ooit, zelfs tot ver over de landsgrenzen, en op die manier werd de crisis een stukje minder bedreigend.
Dat blijkt ook uit de verhalen van de medewerkers en melkveehouders,
die in onze coverstory aan het woord komen (pag. 12 – 23).
Een sterk wij-gevoel is niet alleen belangrijk tijdens een pandemie. Het dient
ertoe om je als onderneming opnieuw uit te vinden, je open te stellen voor nieuwe
markten, producten en vormen van samenwerking. Alleen zo kunnen we deelnemen
aan de mondiale en nationale concurrentieslag. Alles wordt erdoor beïnvloed. Niet
alleen intern, maar net zo goed extern hebben we aan een nieuw ‘WIJ’ gewerkt.
De melkbranche wil met één gemeenschappelijke stem actief bijdragen aan de
maatschappelijke beeldvorming. Dat beeld toont ook aan dat een ‘WIJ’ alleen
nog geen garantie voor verbetering vormt, maar wel de weg daarvoor vrij
kan maken. Laten we dat enthousiasme meenemen het nieuwe jaar in!
Veel plezier bij het lezen van de Milchwelt en blijf gezond!

Cheese to go!
Oliver Bartelt

Bron: Duden | WDR/Reichsgesetzblatt Teil I | IRI Information Resources GmbH
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Twee jaar geleden nam Andreas Mally deze foto,
die hij ‘Het oog’ noemde. De operator van de
fabriek in Holdorf realiseerde zich tijdens de droge
zomer hoe hard zoiets de melkveehouders treft.
Tijdens de pandemie viel zijn oog weer op deze
foto, omdat hij destijds de klimaatveranderingen
zeer verontrustend vond. Maar elke crisis brengt
ook kansen met zich mee, vindt hij
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Stoelen bleven dit jaar leeg tijdens de ledenraad.
De pandemie maakte de grote bijeenkomst
dit keer onmogelijk – maar dat wil niet zeggen
dat de bijeenkomst niet heeft plaatsgevonden!
De leden konden alle lezingen per livestream
volgen, vragen stellen en aan de stemmingen
deelnemen
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... een heel bijzonder moment: in dit reclamespotje voor Uniekaas draait het om Nederlanders en
hun liefde voor kaas. Ook het kleine meisje is opgegroeid met deze lange kaastraditie. De camera
legt het alledaagse moment van het snijden van de
kaas vast. Heel gewoon en toch zo bijzonder

Hier kun je het
reclamespotje
bekijken:
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Samen
groeien,

V

sterker

worden.
Waarom teamgeest tussen
medewerkers, zuivelbedrijf en
melkveehouders zo belangrijk
is – en DMK alleen zo een
echt team wordt
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eranderingen vormen voor
iedereen een uitdaging. Juist
in een onderneming vergen
ze tijd en de wil om mee te
doen, wat alleen lukt wanneer iedereen
zich onderdeel van een team voelt.
DMK heeft aan veel knoppen binnen
de onderneming gedraaid om de route
naar 2030 op de rails te zetten. Om dit
met succes te kunnen realiseren en
gestalte te geven, hebben de collega’s de
afgelopen maanden hun eigen horizon
verruimd, compromissen gesloten,
nieuwe dingen geleerd – en zijn ze erin
geslaagd om iedereen aan boord te
houden op deze ruige zee. Er is veel tot
stand gekomen, maar nu is het belangrijk om als onderneming bruggen te
bouwen en te kijken hoezeer het wij-gevoel al geland is in de Business Units,
DMK-locaties en bij de melkveehouders.
Hoe functioneert de verbondenheid en
in hoeverre beschouwen de medewer
medewerkers zichzelf als een groot, grensover
grensoverschrijdend geheel? Hoe belangrijk is
hun wil om mee te doen, en hoezeer
hebben ze het gevoel gezien te worden
in hun doen en laten en bij hun taken?

Leren van anderen
In elke unit, bij de melkveehouders
en in de productie was sprake van
veranderingen. Bij de integratie van
de fabrieken in Nederland zijn die
momenteel duidelijk voelbaar: Het
streven is dat vanaf januari 2021 ook
de Nederlandse functies volgens het
4s-model van de DMK Group gaan wer
werken. Administratieve diensten worden
uniform gemaakt, SAP is ingevoerd,
Business Units en managementstructuren worden veranderd. Carsten
Klapproth, Head of Global Business
Services DMK, is binnen het grensoverschrijdende projectteam ‘Maxima’
verantwoordelijk voor het succes van
de samenwerking. Daarbij vindt hij het
belangrijk om voortdurend van anderen te leren: wanneer een Nederlandse
oplossing beter is dan een Duitse,
wordt die in het proces geïntegreerd
– en omgekeerd. “Dat is een complexe
procedure”, vertelt hij. “We moeten
ons in de ander inleven en kijken op
welke plek er iets mis kan gaan.”
En er kan veel misgaan. In sommige
gevallen krijgen medewerkers niet
alleen een nieuwe baas, maar ook compleet nieuwe taken of een plaats binnen een unit die wellicht aan de andere
kant van de grens ligt. Hij heeft vooral
waardering voor de transparantie van

de collega’s uit Nederland in deze fase
van de samenwerking.
De kennis en ervaring, van de
afdelingshoofden tot de operationele
collega’s, worden meegenomen in de
ontwikkelingen van de nieuwe structuren. Iedereen moet zich openstellen voor systemen die in de praktijk
vaak nog niet zijn uitgeprobeerd.
“De Nederlandse collega’s zijn zeer
benaderbaar, brengen veel teamspirit
mee en zeggen het hardop als ze bang
zijn voor de risico’s,” zegt hij. “Hoewel
een groot deel van de veranderingen
nog voor ons ligt, zijn ze gemotiveerd
en staan ze open voor wat er op hen af
afkomt.” Dat biedt hem de mogelijkheid
te reageren op angsten, voorbehouden
en zorgen en samen een weg te vinden
om deze uit de wereld te helpen of te
verlichten.

Het individu versterken
Een vergelijkbare ervaring heeft
Marcus Krapp, Global Head Quality
Management, opgedaan bij het project
TIGER, waarbij het er onder andere om
gaat de eigen verantwoordelijkheid van
de medewerkers en hun bereidheid om
aan besluitvormings- en ontwikkelingsprocessen deel te nemen, te versterken.
Het gaat om interesse voor de werkwijzen van de ander, om open te zijn en je
daardoor te laten inspireren om nieuwe
oplossingen te vinden.
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“Vroeger
hield alleen
de leidinggevende zich
daarmee
bezig”
Marcus Krapp,
Global Head
Quality Management

“De medewerkers moeten zelf ideeën ontwikkelen voor hoe een probleem, een werkprocedure of
een slechte workflow verbeterd kan worden”, aldus
Krapp. Dat is nog niet zo eenvoudig, want een der
dergelijke werkwijze was tot nu toe nog geen gangbare
praktijk. Het zal nog wat tijd kosten voor men zich
die nieuwe mentaliteit eigen heeft gemaakt, maar
het kan lukken.
In het kader van TIGER vinden hiertoe onder
andere shopfloor meetings plaats.
Medewerkers van verschillende
afdelingen komen samen
bij een bord waarop
documenten,
diagrammen
en tabellen
bevestigd
zijn, en
discussiëren
erover hoe een
probleem kan worden
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Alleen samen: om
stand te houden in
de mondiale concurrentiesituatie,
is een grote veranderingsbereidheid
nodig – en enorm
veel teamgeest.

opgelost: een machine die niet schoon afvult, wat
kunnen we daaraan doen?
“Vroeger hield uitsluitend de leidinggevende zich
daarmee bezig”, zegt Krapp. “Maar de collega’s die
de machine bedienen, zijn veel beter in staat het
verbeteringspotentieel te ontdekken en toe te passen.” Naast de expertise van de collega’s is vooral de
teamgeest essentieel en daar horen duidelijke regels
bij: de ander laten uitpraten, kort en bondig zijn en
niet te snel een oordeel klaar hebben.
Het afdelingshoofd begeleidt het proces maar
functioneert alleen als een soort coach, die hulp en
de uitgangspunten biedt. De meetings zijn een groot
succes, vertelt Krapp. “Hoe meer de deelnemers het
gevoel krijgen dat ze met hun kennis een bijdrage
kunnen leveren aan het oplossen van problemen,
hoe meer ze buiten de kaders van hun eigen onder
onderdeel leren denken.”
De nieuwe manier van motiveren heeft nog een
ander voordeel: de medewerkers identificeren zich
met hun taken en dragen er verantwoordelijkheid
voor uit overtuiging, en niet omdat dit aan hen
opgedragen is. Om deze vorm van motiveren te
bevorderen, werd ook World Quality Day benut:
“Op die dag geven kwaliteitsverantwoordelijken
en CI-engineers informatie over TIGER en hoe de
kwaliteit verder verbeterd kan worden. Ze hangen
posters op in de fabrieken en wekken daarmee de
belangstelling op”, aldus Krapp. “Mensen werden
dringend verzocht om met verbeteringsvoorstellen

te komen – ongeacht voor welk bedrijfsonderdeel.”
Zo werd het meedoen en ook de onderlinge uitwisseling rechtstreeks gestimuleerd – dat is tenslotte
cruciaal om een onderneming op de lange termijn
vooruit te helpen.

De teamgeest verder ontwikkelen
De verbondenheid en het samenwerken spelen
een steeds grotere rol in alle bedrijfsonderdelen
van DMK. Om als onderneming het hoofd boven
water te houden te midden van de
moeilijke omstandigheden op de
wereldmarkt, moet het van binnenuit goed functioneren. Ook in de
Business Unit Babyvoeding staan
momenteel veel veranderingen op
de agenda. Ook hier is teamspirit
Ingo Müller,
vereist. Hoe belangrijk deze factor
DMK CEO
is, blijkt ook uit keus voor een
nieuwe COO, die in januari bij de BU Baby aan de
slag gaat: dr. Marc Mahl. Voor CEO Ingo Müller is
de ervaren manager een positieve persoonlijkheid
met het vermogen om overtuigend over te komen
in internationale teams en impulsen te geven.
Müller fungeerde de afgelopen maanden als COO
ad interim en heeft met veel medewerkers van

“De wil tot
verbondenheid is
voelbaar”

sam

ie
e
o
r
en g

de BU Baby over diverse thema’s van gedachten
gewisseld. Voor hem was het een zeer spannende periode, niet alleen inhoudelijk. “Ik heb de
collega’s als zeer professioneel en persoonlijk sterk
gemotiveerd ervaren”, zegt hij.
“Ook een open uitwisseling gaan ze niet uit de
weg, net zo min als nieuwe ontwikkelingen in de
markten, in de omgang met klanten, bij maat
maatschappelijke ontwikkelingen en wat betreft nieuwe
installatietechniek.” Hij heeft het gevoel en de
duidelijke verwachting dat de medewerkers de
nieuwe oriëntatie van de unit als een kans en een
drijfveer beschouwen. We hebben nog een lange
weg te gaan tot de in het verleden vaak geïsoleerd
optredende business unit volledig kan profiteren
van ‘de kracht van de groep’, maar de CEO heeft er
vertrouwen in dat het team op koers zal blijven. De
wil tot verbondenheid was aanwezig en voelbaar.
Carsten Klapproth vat het initiatief van de totale
DMK Group nog eens samen: “Wanneer we ons
onderling verbonden voelen en van elkaar lele
ren, zal de gedachte en de wetenschap dat we
alleen als een geheel goed kunnen functionefunctione
ren, versterkt worden”, meent hij. Dat en
niets anders vormt het kompas voor de
nieuwe koers van de onderneming.

n
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Stemmen
uit de
onderneming
Goede samenwerking kan
slagen, ook in moeilijke tijden.
Hoe dat op veel plaatsen al
functioneert en onder welke
voorwaarden medewerkers
van de fabrieken, landbouw
en ondernemingen werken,
vertellen ze op de
volgende pagina’s

“I

TOPTHEMA

“D

e DMK
Group is
veelzijdig, net
als de juridische kwesties
die in alle afdelingen, dochterondernemingen en moeEliza Borsos,
dermaatschappij DMK eG moeten
jurist, Group
worden behandeld. Op mijn afdeling zijn we
General Counsel,
enerzijds heel divers en anderzijds tamelijk homogeen.
DMK Bremen.
(tweede van
We werken heel nauw samen en dat zorgt altijd voor
rechts)
betere oplossingen. Het uitwisselen van argumenten
maakt ons scherper en moediger bij onderhandelingen.
Dit blijkt wel uit de weinige gerechtelijke procedures van de DMK Group.
Een goed voorbeeld van teamwork is verder onze jaarlijkse bijeenkomst
met externe juristen. Daar worden veel ideeën uitgewisseld. Met de teams
uit de cooperatie en Ondernemingscommunicatie hebben we onlangs op
een wettige manier de eerste virtuele ledenraad van DMK eG uitgevoerd.
Ik vind de samenwerking met collega’s over de eigen afdelingsgrenzen
heen, zeer belangrijk. Jong of oud, nieuwkomer of al 40 jaar in dienst:
de DMK Group heeft een veelkleurig palet aan medewerkers. Het junior
kader zorgt voor een nieuw perspectief, en de medewerkers die al jaren
in dienst zijn, vullen dit aan met hun ervaring. Samen kun je nieuwe en
goede oplossingen vinden. Wat je al jarenlang doet kan goed zijn, maar je
gezichtshoek veranderen helpt beide partijen om het grote geheel beter
voor ogen te houden.”

k ben verantwoordelijk voor het verwerken, boeken
en betalen van binnenkomende facturen. We ontvangen dagelijks zo’n 1.000 facturen die verwerkt moeten worden. De financiële administratie werd in het bijzonder
geraakt door de herstructurering bij DMK. Wij zijn gesplitst
in de business units COE en GBS. Alle taken zijn doorgelicht
en opnieuw ingedeeld. Veel medewerkers zijn inmiddels
al tien jaar of langer bij de onderneming, en daarom
was het in het begin een grote omschakeling om
ineens in twee business units met verschillende
leidinggevenden te worden opgesplitst. Wat
betreft het crediteurengedeelte kan ik zeggen
dat we inmiddels tot een echt team zijn uitgegroeid. Het is belangrijk dat nieuwe collega’s
van begin af aan enthousiast worden gemaakt.
Juist in deze fase heb je veel vragen over
processen, workflows en contactpersonen. We
hebben de afgelopen twee jaar vier nieuwe collega’s
aangenomen, en merken telkens weer dat een goede
Silke de Kaste, inwerkperiode belangrijk is. Bij ons krijgt elke nieuwe
GBS, Team
contactperCoordinator medewerker een mentor die zijn of haar contactper
Crediteuren- soon is, en daar hebben we goede ervaringen mee
Crediteuren
boekhouding. opgedaan! Goed teamwork en open communicatie
vinden we belangrijk. Eenmaal per week houden we
een teamvergadering – momenteel via MS Teams – waarin
iedereen wordt bijgepraat over actuele thema’s. Aansluitend
vertelt iedereen wat hij of zij in de afgelopen week heeft
meegemaakt. Ook problemen kunnen we samen bespreken.
Bovendien hebben we een teamchat, zodat we ook via een
nog kortere weg informatie kunnen uitwisselen.”
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“O

p 15-jarige leeftijd ben ik als oor
oorlogsvluchteling uit Syrië hierheen
gekomen. De vlucht was slopend: per
rubberboot ging de reis naar Griekenland en vandaar met de bus en te voet via Macedonië, Slovenië,
Kroatië en Oostenrijk naar een vluchtelingenopvang
in Duitsland. Ik volgde een jaar lang een cursus
Duits en solliciteerde vervolgens op een baan. Via
omwegen kwam ik bij DMK in Zeven als assistent
in de-kaasmakerij. De eerste dagen waren moeilijk.
Ik kende niemand, kon me niet goed verstaanbaar
maken en had het gevoel dat ik het niet aankon.
Gelukkig is daar verandering in gekomen! Ondanks
de problemen in het begin, beschouw ik mezelf
nu als een vast lid van het team, wat bovendien
bevestigd wordt door mijn collega’s. Zij en mijn
directe leidinggevende hebben me geholpen om een
vaste aanstelling in de productie bij DMK te krijgen.
Zonder hen was het vast en zeker niet zo goed gelukt. Tegenwoordig ben ik een echte teamspeler. Ik
vind het werk leuk en de uitdagingen zorgen dat ik
me verder ontwikkel. Inmiddels kan ik me een auto
veroorloven en zelfs nog geld opzijleggen
om mijn familie in Syrië te ondersteuondersteu
nen. Ik mis mijn familieleden heel
erg en heb ze al vijf jaar niet meer
gezien.”

Moutaz Alsbeini,
Productie,
DMK-locatie Zeven.

“I
Kevin op de Weegh,
Product Manager,
DOC Dairy Partners,
Hoogeveen.

k ben werkzaam als Product
Manager voor de fabriek
in Hoogeveen, maar op dit
moment werk ik ook via Homeoffice. Ik
zorg ervoor dat onze klanten producten
krijgen die volledig aan hun verwachtingen voldoen. Daartoe moet ik een
compleet overzicht hebben over de
productieprocessen bij Kaas, Recepturen, Verpakking, Kwaliteit, Informatie
en Planning. Daarbij ben ik altijd op
zoek naar nieuwe mogelijkheden om
producten te verbeteren. Verder ben ik
verantwoordelijk voor de omschakeling
naar duurzaam verpakkingsmateriaal.
Het veranderingsproces in onze onder
onderneming kan toegelicht worden aan de
hand van nieuwe synergieën: zo hebben

“I

n ons bedrijf is
goede samenwerking een
heel belangrijke factor.
Binnen het team kan
iedereen zijn of haar
sterke punten en competenties inbrengen en tegelijkertijd dingen leren
van de anderen. Dankzij
de wederzijdse onder
ondersteuning en samenwer
samenwerking wordt het bedrijf
geoptimaliseerd en het
wij-gevoel versterkt,
maar kan bovendien ieder van
ons zich verder
ontwikkelen.”

Stephanie Behnen,
melkveehoudster uit
Groß Berßen.

we bijvoorbeeld een overeenkomst met
supermarktketen Jumbo, de nummer
twee binnen de Nederlandse detailhandel. Onze verkoopafdeling heeft
een meerjarencontract gesloten voor
geraspte kaas. Het overeengekomen
budget is groot genoeg om de kaas in
meerdere fabrieken te kunnen produceren, op de locaties Georgmarienhütte
en Kaatsheuvel. Hierbij profiteren we
van de samenwerking met de Duitse
collega’s. Over het thema teamwork kan
ik alleen maar zeggen: een wekenlang
softwareprobleem met SAP, dat via
meerdere kanalen liep, kon uiteindelijk
tijdens een videoconferentie met een
collega snel worden opgelost. Dat is pas
echt teamwork – direct en snel.”

“I

k coördineer diverse investeringsprojecten en let erop dat alle afdelingen op
elkaar afgestemd werken. Daarbij is het
van belang dat de projecten altijd op het juiste
tijdstip, binnen het budget en met topkwaliteit
worden afgerond.
Op dit moment zijn we in samenwerking met de
locatie Altentreptow bezig om de werkprocessen
samen nieuw te structureren; neem bijvoorbeeld
vooruitstrevende procestechnologie – die bespreken we met de collega’s van Research & Development op de locatie Hamburg. Bij wheyco dokteren
we verder potentiële nieuwe producten uit voor
de weimarkt. Heel belangrijk: we moeten steeds
de gezamenlijke investering in de wheyco/DMK
Group in het oog houden, zodat de budgetten niet
uit de hand lopen en de begrote doelen worden
bereikt. Hoe goed het nieuwe teamwork werkt,
blijkt wel uit de integratie van DVN in wheyco:
daar hebben we nauw samengewerkt met de mar
marketingafdeling om alle logo’s in Hoogeveen in ‘wheyco’ te veranderen!”

Auke Witteveen,
hoofd projectbureau
wheyco, Hoogeveen.

en
k
r
ste
r
e
v
st
e
e
g
Team
December 2020 MILCHWELT 17

TOPTHEMA

TOPTHEMA

“I

k heb een baan vol uitdaging met
eindeloze kansen en mogelijkheden.
Als sales manager handel je naar de
strategie van ons eigen bedrijf en die van de klant.
Een succesvolle uitkomst is alleen mogelijk door
intensieve samenwerking van alle interne en externe stakeholders (productie, marketing, product
management, etc.) en de klant. Samenwerking
betekent voor mij dat wij als team hetzelfde doel
nastreven, de klant op de eerste plaats zetten en
ons eigen doel niet vergeten. We kunnen onze
doelen alleen realiseren met maximaal ‘Teamwork’. Het geeft mij dan ook een hoop voldoening
als ik de eindproducten in de winkels zie liggen
na een succesvolle introductie.”

Teamwork
langs de
waardeketen
Het programma
TIGER stimuleert de
medewerkers met
diverse projecten om
hun eilandjescultuur
op te geven. Een endto-end-workshop helpt
hen om problemen
op te lossen
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“A

“E

Wilfred Walstra,
senior sales
manager retail
DOC Dairy
Partners.

nkele maanden
geleden ben ik
aan het tweede
opleidingsjaar begonnen. Daar
Daarvoor had ik stage gelopen bij DMK,
een inleidende training. Ik was er
heel enthousiast over en heb mijn werk
blijkbaar zo goed gedaan, dat mijn leidingLamee Houry,
gevende vroeg of ik niet een opleiding tot
leerling
zuivellaborant zou willen volgen. In het
zuivellaborant.
algemeen heeft de vriendelijkheid van de
medewerkers en de leidinggevenden me
echt goed gedaan. Ik heb een moeilijke weg afgelegd. In 2015
ontvluchtte ik de oorlog in Aleppo, Syrië. Via veel omwegen
kwam ik bijna 30 dagen later in Bonn aan. Dankzij een bekende
die me ondersteund heeft, volgde ik een talencursus en vond
uiteindelijk ook de baan bij DMK. Mijn onzekerheid vanwege
mijn gebrekkige talenkennis werd minder en inmiddels kan ik
zonder grote problemen gesprekken in het Duits voeren. Ook
heb ik in mijn werk niet meer voortdurend het gevoel dat ik iets
verkeerd doe. Natuurlijk mis ik mijn ouders en broers en zussen,
en dat zal zo blijven. Daarom is het fijn om me steeds meer een
deel van het team bij DMK te voelen.”

“D

e BU Private Label heeft een virtuele
workshop over het thema ‘End-to-End’proces gehouden. Bij het voorbeeld van
kwark in de verse-kaasmakerij bekeken we met een
afdelingsoverschrijdend team de processtappen –
van melkontvangst via afvullen, sorteren, opslag tot
en met logistiek – om het ontstaansproces van een
product te volgen. In het licht van ‘optimalisatiepotentieel’ werden overal vragen bij gesteld: Waarom
zit er een deksel op? Waarom is de doos zo groot?
De deelnemers waren afkomstig van Controlling,
Logistiek, Productie, Verkoop, Marketing, Planning,
Bedrijfsleiding, Inkoop en R&D. Om te beginnen werd
de totale waardeketen gecomprimeerd doordacht
Ulf Tabel, Bedrijfsleivanuit de meest uiteenlopende invalshoeken. We
der, Zeven, BU Private
konden constateren dat dit supergoed ging, ook vir
virLabel.
tueel! Aangezien we als gevolg van corona niet door
de productie konden lopen, had een collega alles vooraf gefilmd, zodat we het
per videostream konden volgen. Parallel werkten de groepen in verschillende
‘ruimten’ virtueel met elkaar samen. Het leverde voor iedereen waardevolle
nieuwe inzichten op: een logistiekmedewerker heeft van nature een heel
andere invalshoek dan een verkoper. Wat zijn de kostendrijvers? Waar moet
je zoeken om het potentieel voor de onderneming beter te benutten, hoe
vermijden we complexiteit? De workshop heeft ons een bredere visie gegeven.
Het werken in en aan het project is op zich niet zozeer veranderd, maar de
benadering en het onderlinge begrip wel. Aan het einde hadden we veel input
en inzichten voor de verdere projectwerkzaamheden. Dat was een (virtuele)
teamworkprestatie, die niet alleen het project maar ook ons verrijkt heeft!”

ls afdelingshoofd ben ik
verantwoordelijk voor 131
medewerkers. De end-toend-workshop, die voor het eerst virtueel plaatsvond, functioneerde tot mijn
eigen verbazing uitstekend. Iedereen
deed gedisciplineerd mee en het was
gewoon erg leuk. Ik heb inzicht gekregen in de andere onderdelen van de
waardeketen en kan toekomstige beslissingen beter begrijpen. Verder heb ik
onder andere ook mijn netwerk kunnen
uitbreiden, waardoor ik nu rechtstreek
rechtstreekse contactpersonen heb voor specifieke

vragen. Omdat we uitsluitend via MS
Teams contact hebben, was zorgvuldige
communicatie essentieel voor ons. Het
was van belang dat we gedisciplineerd
naar elkaar luisterden en elkaar lieten
uitpraten. Volgens mij was elk lid van
de waardeketen tot nu toe gefocust op
zijn eigen doelen, zonder te weten welk
effect deze hadden op de waardeketen
als geheel. Ik probeer nu bewuster rekening te houden met het totale bedrijf.
Ook het begrip voor elkaar is verbeterd
en mijn horizon is aanzienlijk breder
geworden.”

Mike Köhler-Neisen,
Head of Production,
kaasmakerij locatie Zeven.

“O

“H

m een project te realiseren is
communicatie over scheidslijnen heen enorm belangrijk.
Met elkaar en met iedereen afzonderlijk
spreken, is normaliter zeer vermoeiend
– stress van deadlines, niet beschikbaar
zijn, geen feedback. Gezamenlijke afstemming binnen het team heeft als voordeel
dat je je contactpersonen kent en ze niet
eerst enthousiast hoeft te maken. Met
een beter totaaloverzicht van de problemen van andere afdelingen, wordt het
gemakkelijker om oplossingen te vinden.
Teamwork is essentieel voor het succes
van een project, het werkt motiverend en
maakt het werk prettiger, zelfs in moeilijke periodes.”

et is ontzettend interessant om eens verder
te kijken dan je neus
lang is, en een inkijkje te krijgen in
bijna alle afdelingen in de hele waardeketen. Bovendien heb ik nieuwe
collega’s leren kennen. Ik ben positief
verrast over de communicatiemogelijkheden via Microsoft Teams. In
het begin had ik niet gedacht dat het
mogelijk zou zijn om online een workshop met zoveel deelnemers te organiseren. Maar het duurde niet lang of
ik vond het prettig en constructief.”

Stefan Look,
Team Leader,
locatie Zeven.

AndreasLiedt,
Head of R&D,
BU Private Label.
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“I
Samen
nadenken in
Everswinkel
Medewerkers van
diverse afdelingen lossen
samen een probleem op

k hou me bezig met geplande onderhoudswerkzaamheden en los storingen en andere
problemen in het productieproces op. Bij de
shopfloor meeting komen Productie, ploegbazen en
Onderhoud dagelijks bijeen rond het shopfloor board
om in eerste instantie de arbeidsveiligheid en eventuele gevaren te bespreken. Vervolgens rapporteren de
operators een evaluatie van de machineprestaties van
de dag ervoor. Daarbij worden de voornaamste storingen geanalyseerd en direct gezamenlijk geëvalueerd
door Werkplaats en Productie. Tegelijkertijd worden
maatregelen voor het oplossen van storingen uitgewerkt en voorzien van een deadline. Het is prettig om
met alle betrokkenen te vergaderen, omdat iedereen
zijn eigen zienswijze meebrengt. Maar de
meeting heeft ook aangetoond: het is
goed en productief om problemen
gezamenlijk en afdelingsoverschrijdend op te lossen. Ook het openlijk
ter sprake brengen van problemen
beviel me goed. Vroeger was dat wel
anders – toen werd er soms
met een beschuldigende
vinger naar elkaar gewezen. Nu functioneren
we als een team.”

“A

Ali Gasanow, Team Coordinator
Productie Versproducten.
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Activeren en
stimuleren – en
wel doorlopend

“D

e markt voor baby- en
peutervoeding is een
van de aantrekkelijkste markten voor consumptiegoederen. Met onze merken Humana
en Alete bewusst zijn we als Humana Vertriebs GmbH heel goed
gepositioneerd in Duitsland. Door
het onderling uitwisselen van
ervaringen binnen de DMK teams
en het bundelen van competenties, hebben we een sterke positie
ten opzichte van de concurrentie
en zullen we de uitdagingen succesvol het hoofd kunnen bieden.
Maar daartoe moeten we als team
en als unit goed functioneren.”

Christoph Esch, directeur
Humana Vertriebs GmbH.

vervolgstoringen kunnen ontstaan
bij de palletisering, wat tot eventuele reclamaties door klanten kan
leiden. Binnen het team hadden
we de mogelijkheid de problemen
gericht en systematisch aan te pak
pakken. Het was al met al een ordelijke
en informatieve uitwisseling, hoewel er gediscussieerd werd vanuit
veel verschillende invalshoeken.
Het grote voordeel van zo’n samenwerking: je staat er niet voor
alleen bij de probleemoplossing en
profiteert van veel verschillende
perspectieven.”

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

... en in
Bremen

Arne Winters,
Maintenance
Operator bij
de afdeling
Mechanica.

ls teamcoördinator heb
ik me opgeworpen als
gespreksleider voor de
shopfloor meeting. Medewerkers
uit heel verschillende afdelingen
van de locatie Everswinkel namen
eraan deel. Zij hielden zich voornamelijk bezig met machineprestaties
en storingen en verdiepten zich
vervolgens in het belangrijkste onderwerp. Hoofdthema was een probleem met de dozenvouwmachine.
De omverpakkingen werden niet
goed gesloten. Het is belangrijk dat
dit goed gebeurt, omdat er anders

COLUMN

F

lorian Kohfeldt is inmiddels
zo’n drie jaar hoofdtrainer bij
SV Werder Bremen. Verrassend genoeg is hij daarmee
na Christian Streich in Freiburg de
trainer met de meeste dienstjaren
binnen de Bundesliga. Continuïteit op
deze positie is vaak een doel dat clubs
weliswaar nastreven, maar
zelden bereiken – onze
vrienden bij HSV hebben
sinds 2010 al 18 hoofdtrainers versleten! Ook op het
veld is voortdurende verandering de normaalste zaak
van de wereld. Spelers komen en gaan – zeven, acht
nieuwe spelers in de ploeg
bij de seizoenstart is niets
bijzonders! In de kleedkamer ontstaan daardoor
natuurlijk grote uitdagingen; tenslotte moeten de
nieuwkomers eerst wennen
aan de sfeer van een club, de filosofie
en cultuur en de strategie van de traitrai
ner, om optimaal te kunnen presteren.
Voor mij is deze integratie van nieuwe

spelers – en trainers – een bepalende
succesfactor. En als club investeren we
ondertussen ook veel om deze inteinte
gratie zo goed mogelijk te laten slagen.
Desondanks gebeurt het af en toe dat
clubs weliswaar intensieve scouting
bedrijven en veel geld investeren op de
transfermarkt, om de gewenste speler
te krijgen, maar het laten afweten als
de speler er eenmaal is.
Ook in een onderneming is de continuïteit binnen het medewerkersteam
afgenomen, er is meer verloop en
veranderingen gaan sneller. Vooral
wanneer sprake is van fusies of over
overnames staat een onderneming voor de
grote uitdaging om een sfeer te creëren
waarin de nieuwe medewerkers zich
snel prettig voelen en
graag werken. Daarbij
wordt echter vaak
over het hoofd gezien
dat een sleutelrol
toekomt aan de ‘oude’
medewerkers, die er al
zijn. Ook voor hen ver
verandert er immers veel
en zij zijn degenen die
bij uitstek bepalen hoe
de welkomstcultuur
in de onderneming er
echt uitziet, en hoe de
nieuwe medewerkers
de onderneming ervaren! Dat betekent dat de leiding telkens
weer naar het hele team moet kijken en
niet uitsluitend naar de nieuwkomers.
Integratie betekent dus het bestaande
en het nieuwe samenvoegen – en dat
brengt veranderingen mee voor het
hele team. Zelf had ik altijd de positie
van ‘oudgediende’, omdat ik immers
alleen voor SVW heb gespeeld – desondanks heb ik voldoende integratie van
nieuwe spelers meegemaakt! En na
het voetbal was ik dan nog een paar
keer zelf de nieuwkomer.

“Net als
bij spelers
van een
voetbalteam
hebben
medewerkers
motivatie
nodig – en niet
alleen in de
beginperiode.”

Podcast:
Stof tot nadenken
Een uitwisseling over succes
in Voetbal en in bedrijven.
Nu met alle aanbieders van podcasts
te vinden OP “Denkfutter”.
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december 2020 MILCHWELT 21

TOPTHEMA

“Het ontbreekt
ons aan
zekerheid in
de planning”
Het wij-gevoel bij DMK: daarbij
gaat het om de medewerkers
en de melkveehouders. In het
jaar van de pandemie worden
we met speciale uitdagingen
geconfronteerd. Een aantal
DMK-melkveehouders schetst
een beeld van hun situatie

“N

a twee jaren met droogte waren we in
2020 weer in staat om reserves op te
bouwen bij de productie van ruwvoer.
Maar de gevolgen van de coronapandemie zijn een
bron van zorg voor ons. De opleidingsomstandigheden hebben sterk te lijden onder de hygiënemaatregelen en afstandsregels. De duidelijke afspraken en
bepalingen in samenhang met de hygiënemaatregelen voor het ophalen van de melk door het zuivelbedrijf vind ik positief. Ik vind dat de ontwikkeling
en herstructurering van de DMK Group transparant
en overtuigend is gepresenteerd tijdens de ledenraad. Nogmaals hartelijk dank daarvoor! Ik ben van
mening dat we hiermee op de juiste koers liggen voor de
lange termijn. Ik ben echter ontevreden over de ontwikkeling
van de melkprijs. Al jaren krijgen we slechts gedurende korte
perioden een redelijke basisprijs voor de melk. Het traject
van de vaste prijsafdekking geeft ons een goede mogelijkheid
voor de melkprijsplanning, maar laat ons ook vroegtijdig de
grenzen van de melkprijs zien. Van de politiek verwacht ik
betrouwbare uitspraken over de eisen ten aanzien van het
houden en verzorgen van de dieren. De consument moet weten dat hij de mogelijkheid heeft om de hoge standaard van
de levensmiddelenproductie ter plaatse te controleren en er
vragen over te stellen. Verplaatsing van de productie volgens
het principe van ‘uit het oog, uit het hart’ onderbreekt de
keten van toegevoegde waarde in Duitsland en helpt ons niet
bij het bereiken van de wereldwijde klimaatdoelen.”

Jochen Wenzel, Oehnaland Agrargesellschaft mbH,
Niedergörsdorf, Brandenburg.

TOPTHEMA

“H

et heeft geen zin om goed te zijn aan de kostenkant, dankzij een zeer hoge operationele
input, als je vervolgens aan de inkomstenkant
het grootste deel verliest door een slechtere melkprijs. Ik eis
van mijn zuivelbedrijf dat we zo snel
mogelijk het bovenste derde deel van
de uitbetalingsresultaten bereiken in de
vergelijking van 11-er Gruppe. We hebben meer melkgeld nodig op de bedrijven om in de toekomst aan de eisen te
kunnen voldoen die van alle kanten aan
ons gesteld worden.”

Stefan Jacobsen, Handewitt,
Sleeswijk-Holstein.

“O

p dit moment is het vaak zo dat de liefde voor koeien je motiveert om door te gaan – niet de financiële
en economische situatie van de melkproductie.
Zonder de passie van de melkveehouders zouden allang veel
meer melkveebedrijven zijn gestopt. Het
ontbreekt simpelweg aan zekerheid in de
planning: er worden grote investeringen in
milieumaatregelen en dierenwelzijn geëist,
maar die kosten veel geld. En we wachten
al jaren tevergeefs op de betere uitbetalingsprijs, die ons telkens weer wordt
voorgespiegeld. Dat heeft veel vertrouwen
kapotgemaakt.”

Dieter Beuckmann, bedrijfsleider uit
Welver – district Soest / NRW.

“D
“W

iijj melkveehouders moeten onze medewerkers
een passend uurloon
bieden! Bij de huidige marktsituatie
is dat echter niet haalbaar. Terwijl de
melkprijs hardnekkig op de niveau van
40 jaar geleden blijft steken, stijgen
de kosten op alle fronten enorm. Daar
komt nog bij dat we geen toekomst
toekomstperspectief hebben. Dat onderscheidt
de huidige crisis van eerdere crisissen.
Het is als melkveehouder niet meer
voldoende om ‘gemiddeld’ te zijn. Het
ondernemingsdoel moet zijn om tot de
25 procent beste betalers te behoren.”

Carsten Wist, Klaus en Carsten Wist
GbR, Wischhafen / Elbe-Weser.

e droge jaren 2018 en
2019 hebben tot hogere
aanschaffingskosten voor
ruwvoer en krachtvoer geleid. Een
extra belasting vormt de stagnatie van
de melkuitbetalingsprijzen, terwijl
de productiekosten duidelijk stijgen.
Kostenstijgingen kunnen maar voor
een deel worden opgevangen door een
hogere productiviteit. Om ze enigszins
te kunnen dekken, is een flinke stijging
van de melkprijs dringend noodzakelijk. Verder zet
ook de dialoog
met de bevolking
ons steeds meer
onder druk.
Consumenten
hebben amper
nog begrip voor
het werk dat
melkveehouders
verrichten.”

Steffen Kiesekamp, Bramsche-Epe,
Weser-Ems.

Indrukken ...

... de regiomanager

“I

“D

n mijn regio is sprake van hoge
concurrentiedruk. De melkveehouders willen nu eindelijk weleens
zien dat de investeringen bij DMK
duurzaam het concurrentievermogen waarborgen.”

Clemens Niederwestberg, Weser-Ems.

“G

esprekken over geplande
bedrijfsbeëindiging nemen
duidelijk toe. De extra kostendruk
door politieke eisen, milieumaat
milieumaatregelen en de hoge administratieve lasten zijn doorslaggevende
criteria voor het stoppen van de
melkveehouderij.”

roge jaren,
schade door
ongedierte, mest
meststoffenverordening,
investeringen in mesten silo-opslagplaatsen
en het niveau van de
melkprijs geven een
beeld van de moeilijke situatie waarin de
melkveehouders zich
momenteel bevinden.”
Detlev Bosse,
Elbe-Weser.

“V

anwege grotere neerslag
neerslaghoeveelheden dit jaar,
ziet de voersituatie er
beter uit. Er konden
nieuwe leden in de regio worden ingeschreven. De invoering van
het vaste prijsmodel
wordt toegejuicht.”

Jens Ruge,
Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg.

“I

n principe staan we achter
het coöperatiemodel en
zien we ook een kans voor
DMK met het onlangs ingevoerde
vaste prijsmodel. Daarmee kan de
onderneming haar aantrekkelijkheid
ten opzichte van de concurrenten
verbeteren. We blijven echter voor
grote uitdagingen staan: in onze regio
hebben we ernstige problemen met
ongedierte in het grasland en de luzerne. Maar we ondervinden ook last
van lager dan gemiddelde opbrengsten bij graan en ruwvoer met een
gebrekkige kwaliteit. We hebben een
melkprijs van minstens 35 cent nodig
voor een economisch verantwoorde
bedrijfsvoering.”

Karin Heinichen, Agrarunternehmen
Steigra eG, Sachsen-Anhalt.

“D

e liquiditeitspositie is ont
ontzettend gespannen.
Voertekorten en voer
bijkopen, pachtprijzen,
kosten voor arbeidskrachten, toenemende
verplichtingen, maar
ook politieke en maat
maatschappelijke druk zijn
belastend voor de melkmelk
veehouders.”
Julia Ridder,
Noordrijn-Westfalen /
Zuid-Nedersaksen.

“B

edrijven zijn
niet meer bereid
de melkproductie te
ondersteunen vanuit
de teelt van markt
marktgewassen. Dit leidt
tot het stoppen van
melkveehouderijen.
Veel bedrijven hebben
geïnvesteerd, maar
kunnen nu hun kapikapitaalaflossingen niet
nakomen.”
Kerstin Grabarse,
Thüringen / SachsenAnhalt / Sachsen / Hessen.

Helmut Enewaldsen, Sleeswijk-Holstein.
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G

Gezamenlijke branchecommunicatie
is belangrijker dan ooit voor een juiste
beeldvorming over de zuivelindustrie.
DMK CEO Ingo Müller beschouwt het
als een mooie kans

GEN
N
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“D

at waardeloze gedoe met onze melk”,
critici te veel ruimte gegeven. Melk vindt weliswaar de weg
“Melk, worden we er ziek van?”, “De
naar de koelkast, maar steeds minder naar het hoofd van de
waanzin van melk”, “Melk – de strijd om
consument. En dat geldt vooral voor jongere mensen, is ons
de witte rotzooi” – de branche heeft al
opgevallen.
een hele tijd te kampen met deze en vergelijkbare krantenEen nieuw bewustzijn creëren
koppen. Ze plaatsen een waardevol product in een slecht
Voor oudere consumenten is melk sinds hun kindertijd
daglicht en zijn heel schadelijk voor ons. Moderne agrariiets vanzelfsprekends. Voor de komende generaties is dat
sche ondernemers willen hun melkveehouderij presenteren
echter niet meer zo. Veel jonge mensen staan zeer kritisch
zoals ze is: diervriendelijk, duurzaam, efficiënt. Hun rauwe
tegenover het product, sympathiseren met een vegan lifesmelk vormt de basis voor gezonde levensmiddelen in de
tyle en eisen duurzaam geproduceerde, gezonde levensmidsupermarktschappen. Om te zorgen dat de landbouw en de
delen, ook als het om melk gaat. Die ontwikkeling is een
prestaties die schuilgaan achter elk product weer gewaar
gewaaruitdaging die we moeten aangaan. Daarom is
deerd worden, moeten we dit ook naar
het des te belangrijker dat we dit onderkende buitenwereld communiceren. Dat is
“In de socialenen en met een gerichte vorm van brancheurgenter dan ooit.
communicatie een strategie nastreven voor
mediakanalen
hebben we oneindig hoe we de klanten van morgen enthousiast
We moeten kritischer op onszelf zijn
veel mogelijkheden kunnen maken – en een nieuw bewustzijn
En daar gaat het nu net om bij gezaom de zuivelindus- kunnen creëren.
menlijke branchecommunicatie. We
trie authentiek te Melk moet digitaler worden
laten zien wie we zijn en wat we doen
presenteren.”
Met een gezamenlijke communicatiestrate– en treden als één front naar buiten,
gie zouden we de jonge mensen daar kunnen
als actieve spelers, om het nut van melk
ontmoeten waar ze graag uithangen: op
beter over het voetlicht te brengen.
socialemediakanalen hebben we oneindig veel mogelijkheDaarbij moeten we eens flink kritisch op onszelf zijn: tot nu
den om de zuilvelindustrie authentiek te presenteren. We
toe hebben we ons te passief gepresenteerd in de externe
moeten ons tempo aanpassen aan de digitaal georiënteerde
communicatie. We dachten dat een hoogwaardig product
consumenten. Daarnaast kunnen we een newsroom opzetals melk geen uitleg nodig had, en daarom hebben we er
ten: een redactieteam behandelt transparant, nauwkeurig
niet veel meer aan toegevoegd. Daardoor hebben we de
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Veel melkveehouders
hebben een manier
gevonden om het publiek te
laten zien hoe ze werken.
Op deze en de volgende
pagina’s doen we hier
verslag van
LA AGDE
ES

en deskundig de vragen van media, politiek en ngo’s. Dat wekt
vertrouwen. Ik denk dat branchecommunicatie niet alleen al
lang had moeten plaatsvinden, maar door de effecten van de
coronacrisis bovendien een bijzondere rol te beurt valt.

Verandering van het waardensysteem
Vanwege de hygiënemaatregelen beleven we in Duitsland
een terugkeer naar de centrale bestanddelen van het dagelijkse
ritueel: boodschappen doen, koken en samen eten. Familie,
solidariteit, traditie en loyaliteit aan je naaste omgeving krijgen
weer meer betekenis. De trend van ad-hocvoeding neemt af,
het klassieke maaltijdsysteem met ontbijt, lunch en avondeten
wordt belangrijker dan ooit. Juist bij deze veranderingen van
het waardensysteem zie ik een kans voor melk, om als basisvoedingsmiddel weer zijn oude vertrouwde plaats binnen het
gezin in te nemen. Dit doel bereiken we echter zeker niet met
nog meer negatieve krantenkoppen over de zuivelindustrie. We
bereiken het vooral als we met één gezamenlijke stem spreken –
de branchecommunicatie.”

OM
T
Niet verlegen zijn!
M U NICA
Melkveehouder Matthias Schulte-Althoff
opent graag zijn deuren voor het werk van
journalisten. Doordat hij contacten legt,
evenementen organiseert en steeds aanwezig is, kweekt de jonge boer wederzijds
vertrouwen in de competenties van de
ander. “Wij melkveehouders moeten bereid zijn ons bedrijf te laten zien en vragen
te beantwoorden”, vindt hij. De melkveehouders hebben het in eigen hand om een
positief imago te laten ontstaan. Alleen
met informatie uit de eerste hand kan
realistische verslaggeving plaatsvinden.
Daarom organiseert hij geregeld rondleidingen voor journalisten op zijn boerderij
en stelt hij zijn bedrijf beschikbaar voor
onderzoeksoefeningen van leerling-jour
leerling-journalisten.

DMK-melkveehouder
Matthias SchulteAlthoff uit Haltern
am See.
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Eindelijk
met één
stem

“We
moeten
ons tempo
aanpassen
aan de
digitaal
georiëngeoriën
teerde
consumenten.”

Het goede
voorbeeld geven
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“Wij hebben
gezorgd voor
de juiste
marketing,
ontwikkelden
een logo,
lieten de
website
professioneel
aanpassen en
ontwierpen
een boeren-/
boerinnendiploma voor de
deelnemers.”

“We vinden
het leuk om
iets nieuws
te bedenken”
‘KoeKroelen’ is de naam van de onderneming die
de zussen Dianne en Anniek van Raalte op poten
hebben gezet. Daarmee laten ze kinderen op een
spontane manier kennis maken met het leven op
de boerderij

In de kalverstal: Dianne en Anniek
van Raalte laten hun bezoekers ook
dit deel van de boerderij zien.
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AGDE
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“M

ijn zus en ik
wonen met onze
ouders op een
melkveebedrijf
in Drenthe. Maar weinig mensen weten
dat het hier om veel meer dan alleen het
houden van koeien gaat. Daar wilden we
verandering in brengen! We wilden op
een spontane manier laten zien hoe het
werken met dieren en het leven op de
boerderij er in het echt uitziet – te beginnen bij de kleinsten: de kinderen.
We bedachten een leuk en leerzaam
programma voor kinderen van vijf tot
tien jaar. Onder de naam ‘KoeKroelen’
ontwikkelden we ons concept: hierbij
versieren de kinderen een cakeje, daar
daarna trekken ze een overall aan en doen
ze een ouderwetse boerenzakdoek op
als hoofddoekje.
Dan gaat het verder in de koeienstal
of ’s zomers in de wei, waar de kinde-
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ren leren wat koeien eten en waarom
ze bijvoorbeeld oormerken hebben. In
de melkput leggen we uit hoe een koe
gemolken wordt en hoeveel pakken
melk ze kan produceren.
Dan vragen we aan de kinderen of ze
ook weten waar de melk na het melken
van de koe blijft. We nemen ze vervolgens mee naar de melktank.
We leggen dan uit dat een paar keer
per week de RMO komt – een ‘vrachtwagen’ met een grote tank – die de
melktank leegt en de melk naar de
fabriek van DOC Kaas brengt. Vervolgens leggen we met het educatiepakket
van DOC Kaas, waar we heel blij mee
zijn, uit wat er allemaal van melk wordt
gemaakt.”
Naast de rondleiding kunnen de
deelnemers kiezen uit zes verschillende activiteiten variërend van boerengolf tot zelf poffertjes bakken. Ouders

vinden het leuk om hun kinderen met
vriendjes en vriendinnetjes wegwijs
te maken op een boerderij en vinden
KoeKroelen een goede invulling van
een verjaardagsfeestje. We zijn heel
tevreden over ons initiatief. Ook al hadden we in het begin onderschat hoeveel
werk het is. In januari 2019 hebben we
onze ideeën voor KoeKroelen voor het
eerst op Facebook gezet. Dat eerste bericht werd al meer dan twaalfduizend
keer bekeken! Die enorme aandacht
verraste ons – net als de vele aanvragen
voor kinderfeestjes, hoewel we op dat
moment nog midden in de voorbereidingen zaten!
In een mum van tijd bouwden onze
ouders een voormalige koestal om
tot een royale ontvangstruimte, met
verwarming, keuken en sanitair. Wij
zorgden voor de marketing, ontwikkelden een logo, lieten de website profes-

sioneel aanpassen en ontwierpen een
boeren-/boerinnendiploma voor de
deelnemers. We legden folders neer in
de supermarkten in de omgeving van
Linde. De eerste maanden was het veel
werk, dat mijn zus naast school en ik
naast mijn opleiding moesten doen.
In augustus 2019 kon KoeKroelen dan
eindelijk van start gaan. De media-aandacht was geweldig en zorgde voor een
nog groter bereik.
We zijn er trots op dat KoeKroelen
inmiddels een echte onderneming is,
die is ingeschreven bijde Kamer van
Koophandel. Sinds maart 2019 hebben
we al 50 feesten georganiseerd. We
vinden het erg leuk om als ondernemers bezig te zijn en telkens weer iets
nieuws te verzinnen.
Het succes van KoeKroelen heeft
ons verrast, maar voor ons is het een
bewijs dat we op de goede weg zijn.”
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DMK-lid Amos Venema is een
gepassioneerd melkveehouder
en dat steekt hij niet onder
stoelen of banken: op
My KuhTube grijpt hij elke
gelegenheid aan om de landbouw uit te leggen aan buitenstaanders en daarnaast ganzen,
koeien of het weer in de Duitse
regio Oost-Friesland voor hen te
filmen. Hij runt zijn melkveebedrijf van zo’n 160 koeien samen
met zijn broer Jan.

Voedertijd:: naast de koeien zijn
ook de schapen een blikvanger bij
het KoeKroelen.
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Een model voor het
vastzetten van de melkprijs
voor meer zekerheid in
de planning
Het beursgebaseerde fixed-pricemodel:

DMK berekent vaste
prijzen voor telkens
12 maanden vooruit
op basis van de zuivelwaarde op de beurs.

1

S

inds 2007 is de volatiliteit van
de prijzen voor rauwe melk
in Europa aanzienlijk gestegen. Er is sprake van extreme
markschommelingen, die ook in de
toekomst wel zullen aanhouden, waar
waardoor de marktontwikkelingen moeilijk
te voorspellen blijven. Deze ontwikkelingen in de melkmarkt zorgen voor
liquiditeitsrisico’s bij de melkveehouders, die zowel een risicobeperking als
meer voorspelbaarheid en een liquiditeitsgarantie voor hun bedrijf wensen.
Precies daar komt Fixed Price, het
nieuwe vaste-prijsmodel van DMK in
beeld, dat een belangrijke bouwsteen
vormt voor de verdere ontwikkeling
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De melkveehouder
beslist of hij DMKvolumes bindend
tegen de vaste
prijs aanbiedt.

2
van de ledenbinding. Daarbij staat de
coöperatieve stimuleringsgedachte
centraal.
Het thema melkprijsafdekking werd
de afgelopen maanden sterk gepusht
door de leden van de coöperatie, voor
wie het steeds belangrijker wordt om
zelf de verantwoordelijkheid voor hun
leveringsrelaties over te nemen, deze
zelfstandig verder te ontwikkelen en
daardoor een betere planbaarheid in
hun bedrijven te realiseren. De aanzet
tot het project werd gegeven door de
bestuurlijke organen van DMK: “In
tijden van sterk fluctuerende mark
markten hebben we als melkveelhouders
alternatieve prijsmodellen nodig.

DMK dekt, voor
zover mogelijk, het
vaste prijsaanbod af
(verkoop van termijngoederentransacties).

3
Fixed Price is een grote kans voor de
melkveehouders en daarmee voor de
zuivelindustrie als geheel”, aldus Thomas Stürtz, voorzitter van het bestuur
van Deutsches Milchkontor eG. De
afdekkingsgedachte voor lage-prijsperiodes, zoals dit jaar als gevolg van de
coronapandemie, staat daarbij op de
voorgrond.

Modern prijsmodel met
eenvoudige toepassing
De koers hiervoor werd al vroeg
uitgezet; zo heeft de afdeling Coöperatieve zaken de afgelopen twee jaar
intensief gewerkt aan een innovatief
model voor het afdekken van de vaste

De melkveehouder
levert zijn melk en
ontvangt bij de
melkgeldafrekening
de vaste prijs voor de
door hem bevestigde
hoeveelheid.

DMK liquideert
tegelijkertijd de
afdekkingstransacties.

4
prijs. Daarbij werd speciale aandacht
besteed aan de ontwikkeling van een
solide model voor vaste prijsafdekking.
Alle inspanningen waren erop gericht
de melkveehouders een model te bieden dat een verstrekkend thema met
complexe processen terugbrengt tot de
essentie, zodat de melkveehouders het
probleemloos kunnen toepassen.
Het resultaat: een modern prijsmodel dat eenvoudig te gebruiken is,
maar betrouwbaar en rechtsgeldig
voldoet aan de uitgebreide eisen op
het gebied van bijvoorbeeld verbintenissenrecht, IT-processen, accounting,
maar ook risico- en liquiditeitsmanagement. Deelname aan het model

5
is vrijwillig en de DMK-basisprijs komt
niet in het geding, ongeacht of een
melkveehouder al dan niet gebruik
gebruikmaakt van de afdekking. Mirko Wätjen,
projectleider van DMK Fixed Price,
vat het als volgt samen: “Er waren
weinig voorbeelden waarop we bij de
ontwikkeling van Fixed Price konden
teruggrijpen, omdat hiermee binnen
de branche nog nauwelijks ervaring is
opgedaan. Daarom hielden we eerst
een pilotfase met 26 bedrijven, waarin
we het model gedurende een langere periode grondig in de dagelijkse
praktijk hebben laten testen door de
deelnemende melkveehouders. Daarbij
werd gekeken welke processen goed

liepen en waar aanpassingen nodig waren. We hebben hier veel van geleerd
en de noodzakelijke verbeteringen
doorgevoerd.”
Al in oktober 2019 vond de eerste
handelstermijn van de pilotgroep
plaats. Sindsdien hebben we het model
verder geoptimaliseerd en er vaart
achter gezet, zodat het uiteindelijk
in september 2020 beschikbaar kon
worden gesteld aan de leden van
Deutsches Milchkontor eG. “Aan beide
kanten hebben we in de maanden
van de pilotfase veel geleerd over het
model van prijsafdekking. De positieve
feedback bevestigt de grote betekenis
voor onze coöperatie. We merken
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dat er veel belangstelling bestaat voor
thema’s als afdekking en stabiliteit, en we
zijn blij dat we onze leden nu een model
kunnen bieden dat hen juist daarbij
kan ondersteunen. Belangrijk om op te
merken: Fixed Price is geen model voor
speculanten.
Het is eerder een instrument voor de
melkveehouder om door middel van
een afvlakking van de melkprijscurve de
risico’s voor zijn eigen bedrijf te verminderen”, aldus dr. Klaus A. Hein, directeur
Deutsches Milchkontor eG, naar aanleiding van de eerste feedback over het
project.

Potentieel voor de toekomst
Na afloop van de pilotfase kunnen
DMK-melkveehouders sinds eind
september toegangsgegevens voor het
DMK-handelsplatform Fixed Price aanvragen, en krijgen ze een informatie- en
scholingsaanbod om een gedeelte van
hun melk aan te bieden in twee handelstermijnen. Ook voor de toekomst
van de zuivelindustrie biedt Fixed Price
nieuw potentieel: met het opzetten van
IT-systemen en afdekkingsprocessen
heeft het model de basis gelegd voor een
verdere ontwikkeling van de afdekkingsgedachte binnen DMK.

CEO INGO MÜLLER

“De afgelopen jaren was
de melkprijs vaak onvoorspelbaar en dat zal
waarschijnlijk ook in de
toekomst zo blijven. Mijn
uitgaven heb ik zelf in de
hand, maar ik zou ook
graag meer zekerheid
willen wat betreft mijn
inkomsten. Dankzij de
nieuwe prijsafdekking kan
ik in de toekomst invloed
uitoefenen op een deel van
mijn inkomsten, wat tot
meer zekerheid voor de
planning leidt. Want ook
in de toekomst zullen er
onvoorziene omstandig
omstandigheden zijn in de trant van
de huidige pandemie. Ik
ben blij met de invoering
van Fixed Price, dat is een
goede stap voor ons als
melkveehouders.”
André Hornberg,
Hornberg GbR, Gütersloh.

Van boven
naar beneden:
Thomas Stürtz,
Voorzitter Raad van
Bestuur Deutsches
Milchkontor eG
Dr. Klaus A. Hein,
Directeur Deutsches
Milchkontor eG
Mirko Wätjen,
Projectleider, verantwoordelijk voor vaste prijsafdekking,
volumeplanning en melkprijs-benchmarking.
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One Finance maakt de performance
zichtbaar – nu ook voor de fabrieken!
Kostendrijvers (veroorzakers van kosten) zichtbaar maken is een van
de kerntaken van ONE FINANCE. Deze zijn nu duidelijk herkenbaar in
de fabrieken, dankzij het nieuwe fabrieksresultaatoverzicht

D

e fabrieken zijn zo ongeveer
de motor van DMK: ze nemen
de waardevolle grondstoffen
in ontvangst en verwerken en
veredelen ze tot kant-en-klare producten.
Ze zijn het hart van DMK, maar vormen natuurlijk ook de grootste kostenpost binnen
de onderneming. De rendabiliteit van de
fabrieksprocessen kan nu verder verbeterd
worden dankzij de tools die binnen het
One Finance-programma zijn ontwikkeld.

Transparantie
Alleen door voldoende transparantie
wordt het mogelijk de kostendrijvers te
ontdekken en zo kosten te besparen. Hoe
creëren we die transparantie voor onze
fabrieken, met hun zeer uiteenlopende
specialisaties? Door middel van een gestandaardiseerde, DMK-brede uniforme blik op
bepaalde cruciale kencijfers. Alleen op die
manier kunnen prestaties beter vergeleken
en gestuurd worden. Als instrument voor
deze gestandaardiseerde blik heeft het tienkoppige One Finance-projectteam van Timo
Voßmeyer het fabrieksresultaat opnieuw gedefinieerd. Eenvoudig gezegd: de geplande
opbrengst voor de gefabriceerde producten
min de daarvoor gemaakte kosten. Om
efficiënt te kunnen sturen is het belangrijk
dat afwijkingen van dit geplande resultaat
duidelijk kunnen worden toegerekend aan
de verantwoordelijke afdelingen.
Afwijkingen
Als een fabriek minder produceert dan
gepland, omdat er bijvoorbeeld minder

verkocht is, daalt de performance.
Deze afwijking is echter niet de verantwoordelijkheid van de fabriek, maar van
de verkoop. Wanneer productiematerialen goedkoper zijn dan gepland, stijgt
de performance. In dit geval is de inkoop
hiervoor verantwoordelijk. Afwijkingen die
tot de verantwoordelijkheid van de fabriek
behoren, zijn bijvoorbeeld storingen in het
productieproces. Die verlengen de productieduur, wat op zijn beurt hogere personeels- en energiekosten tot gevolg heeft.

Resultaten
Bij het nieuwe fabrieksresultaat worden
afwijkingen nu precies becijferd en in één
oogopslag duidelijk toegerekend aan de
verantwoordelijke afdeling. Ze bieden de
bedrijfsleiders en het managementniveau
elke maand een waardevol sturingsinstrument. Daardoor kunnen in de toekomst
nog sneller de juiste maatregelen worden
getroffen om het resultaat te verbeteren.
Fabrieksrapportage
Timo Voßmeyer is terecht trots op het
resultaat dat zijn team heeft bereikt:
“Met de nieuwe fabrieksresultatenrekening creëren we gestandaardiseerde
transparantie, en koppelen we allerlei
instrumenten van fabriekscontrolling en
brengen ze onder in een uniforme systematiek. Vanaf begin 2021 kunnen we deze
resultaten dan maandelijks beschikbaar
stellen aan het managementteam van elke
fabriek, als onderdeel van de nieuwe,
DMK-brede fabrieksrapportage.”

Als voormalig plantmanager
liggen onze fabrieken me nog
altijd na aan het hart. Met
het nieuwe fabrieksresultaatoverzicht hebben we nu een
instrument dat ons DMK-brede,
locatie-overschrijdende transparantie en vergelijkbaarheid
van de performance oplevert
en daarmee bovendien de
overkoepelende sturing voor
het managementteam en mij
vereenvoudigt.

ULF TABEL,
WERKSLEITER ZEVEN

Dankzij de fabrieksresultaatverantwoording kan ik aanzienlijk sneller en eenvoudiger zien wat de juiste manier
is om de performance van
onze fabrieken te verbeteren.

KAI OSTERWALD,
WERKSCONTROLLER
FÜR DAS WERK ZEVEN

Ik verheug me op de invoering van de fabrieksresultaatverantwoording, omdat die
duidelijke gebieden voor de
resultaatverantwoordelijkheid creëert en zo een betere
aansturing van de fabrieken
mogelijk maakt. Voor mij als
plant controller wordt de
maandelijkse analyse dankzij
de fabrieksresultaatverantwoording sterk vereenvoudigd, en ik kan de bedrijfsleider sneller en eenvoudiger
voorzien van de benodigde
gegevens en verslagen.
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Kosten verlagen
door teamwork

Carsten Klapproth,
Director Global Business
Services DMK.

Het programma #pacesetter licht de uitgaven van de afdeling Inkoop
en Logistiek van de DMK Group door – met prima resultaten

D

e DMK Group heeft grootse
een videoconferentie voor het eerst
plannen met het programoog in oog met de directe concurrenma #pacesetter. Sinds begin
tie. “Normaal gesproken zie je bij de
dit jaar zijn met behulp van
inkoop de leverancier in levenden lijve
deze gangmaker talloze leveringsrelaen zit je aan dezelfde tafel,” zegt Heike
ties en dienstverleningsovereenkomsten Fastenau-Gross, “maar desondanks
opnieuw opgesteld, uitonderhandeld,
heeft de realisatie van de maatregegeoptimaliseerd en vormgegeven. Het
len ook tijdens de crisis de gewenste
plan: er moet een miljoenenbedrag met
besparingen opgeleverd.”
dubbele cijfers worden bespaard bij de
Betere inkoopprijzen
inkopende afdelingen. Daartoe heeft
Dankzij #pacesetter werd ook het
DMK de kennis en netwerken van alle
inkoopvolume voor de hele groep
betrokkenen gebruikt: “Pacesetter is
aanzienlijk gebundeld.
een ondernemingsEr werden verschillenbreed project, dat
de inkoophefbomen
door zeer veel afdemiljoen euro
gebruikt, waaronder
lingen werd onder
onderbesparing bij
de hefboom Standaar
Standaarsteund”, vertelt Heike
golfkarton. Dit
disatie: “Stel je hebt
Fastenau-Gross,
wordt onder
allerlei materialen
projectleider en
andere gebruikt als
met verschillende
Director Corporate
omverpakking voor
eigenschappen en je
Procurement bij
melk bij de Retail.
constateert dat je er
DMK. Alle maatregegeen grote aantallen
len werden afgestemd
van nodig hebt”, legt
met de betreffende
Heike Fastenau-Gross uit. “We zien dat
inkopers en gezamenlijk uitgevoerd.
je eventueel met minder formaten en
Dat was niet altijd gemakkelijk,
materiaaldiversiteit toekunt en duidelijk
vooral niet tijdens de pandemie.
goedkoper zou kunnen inkopen.” Een
Aan de virtuele tafel
andere kostenhefboom van #paceset
#pacesetTijdens de pandemie verliep alles
ter is optimalisatie van partijgroottes.
virtueel, dat wil zeggen dat er geen
Al bij de bestellingen wordt de
rechtstreeks persoonlijk concon
optimale partijgrootte berebere
tact mogelijk was. Op de
kend, om door middel van
zogenaamde Digital SupSup
gerichte inkoopvolumes een
plier Days stonden
staffelkorting te krijgen. “On“On
veel gelijktijdig
geacht alle kostendruk hecht
ingelogde lede onderneming echter ook altijd
veranciers
belang aan het partnerschap met
via
de leveranciers en dienstverledienstverle
ners”, aldus Heike Fastenau-Gross.
“Per slot van rekening is iedereen in
de toeleveringsketen afhankelijk van
elkaar – wat ook tijdens de eerste corocoro
nagolf duidelijk gebleken is.”

5,4
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Global Business Service (GBS) bundelt
interne diensten en verandert veel serviceaf
serviceafdelingen. Geen gemakkelijk proces. Carsten
Klapproth merkt echter dat de medewerkers ook bij
lastige processen steeds meer een wij-gevoel krijgen

4,6

miljoen euro
besparing bij het
vervoer
van gereed product.
Duidelijke cijfers
De cijfers spreken voor zich:
#pacesetter heeft in 2020 in totaal
15,3 miljoen euro aan kosten bespaard
voor de onderneming. In totaal moet
tot in 2022 een bedrag van meer dan
35 miljoen gerealiseerd worden. Heike
Fastenau-Gross benadrukt echter dat
de afdelingen bij DMK ook de benodigbenodig
de informatie en hulpbronnen beschik
beschikbaar moeten stellen voor een goede
uitvoering van de maatregelen. “An“An
ders kan een deel van de besparingen
niet daadwerkelijk gerealiseerd wor
worden.” En net als voor alle onderdelen
van DMK geldt ook voor #pacesetter:
alleen samen kunnen we aan de juiste
knoppen draaien om een onderneming
toekomstbestendig te maken.

Heike
Fastenau-Gross,
Director
Corporate
Procurement
DMK.

De
juiste
weg

“G

BS staat voor iets positiefs: met dit programma wil DMK synergieën
benutten, kosten
verlagen en als interne dienstverlener
workflows steeds meer professionaliseren. Dat klinkt goed. Maar processen
afslanken betekent ook allerlei ver
veranderingen: er worden vraagtekens
geplaatst bij vertrouwde werkwijzen,
nieuwe teams gevormd,
organisatiestructuren
aangepast, medewerkers
overgeplaatst naar andere
afdelingen – die soms op
dezelfde locatie, maar
soms ook aan de andere
kant van de grens kunnen
liggen.

We proberen nauw samen te werken met
de collega’s op de afdelingen van wie we
taken overnemen. We hebben een goede
samenwerking nodig bij de kennisover
kennisoverdracht binnen GBS, want we moeten
weten waar de betreffende afdeling haar
informatie vandaan haalt en welke bijzonderheden er zijn. De ervaren collega’s
bezitten waardevolle kennis over systesyste
men, processen, informatiebronnen en
contactpersonen.

“We hebben
een goede
samenwerking
nodig bij de
kennisoverdracht
binnen GBS.”

DMK eist hier een grote mate van
samenwerking, teamgeest en verbeelverbeel
dingskracht – dat is glashelder. Maar
‘op de oude voet doorgaan’ is geen
optie. Dat zou ertoe leiden dat we geld
verspillen als gevolg van niet optimaal
functionerende structuren. Toen
we in 2018 GBS invoerden, was onze
visie nog niet voor iedereen duidelijk.
Inmiddels kunnen we zeggen: er is
heel wat in gang gezet. Onze diensten
omvatten onder andere de boekhouding, verkoopbinnendienst, controlling,
salarisadministratie en operationele
inkoopactiviteiten – en dat alles ook voor
de dochterondernemingen. Bijvoorbeeld
de personeelsadministratie van BU
Baby in Duitsland en sinds kort ook de
verkoopbinnendienst voor NORLAC.

We zijn als DMK
een zeer grote
onderneming en GBS
probeert complexe
processen te systematiseren, vereenvoudigen en automatiseren. Daarom
brengen we processen in kaart. In welke
volgorde wordt een taak uitgevoerd en
door wie? In een organisatie moet dit op
schrift worden gesteld, om te voorkomen dat er dubbel werk plaatsvindt of
bepaalde taken helemaal niet worden
gedaan. Conflicten ontstaan meestal op
de grensvlakken waar niet duidelijk blijkt
welke afdeling verantwoordelijk is.
Zo’n transformatieproces is niet gemakkelijk, maar er gaan al stemmen
op die zeggen dat ze zich gesteund
voelen door de medewerkers van
GBS – want als generalisten moesten
ze voorheen vaak allerlei verschillende taken in hun eentje uitvoeren.
Wanneer ik de mensen op de afdelingen
spreek, wil ik hen laten zien dat ze ons

kunnen vertrouwen. Dat ze ieder voor
zich belangrijk zijn voor DMK en dat
ze met hun deskundigheid kunnen en
moeten bijdragen aan de veranderingen.
Dat kan bij hen de angst wegnemen
om afscheid te nemen van vertrouwde
werkwijzen en met nieuwe systemen aan
de slag te gaan.
We willen op verschillende manieren
ervoor zorgen dat ze zich openstellen
voor onze weg. Dat functioneert bijvoor
bijvoorbeeld goed aan de hand van levendige
voorbeelden. Onlangs hebben we een
vergadering georganiseerd waaraan
medewerkers van Beiersdorf en DMK
deelnamen. De collega’s spraken erover
hoe een vergelijkbaar transformatieproces – in dit geval bij de boekhouding – in
hun onderneming verliep en hoe dat
voor hen voelde. En precies op dat punt
konden we reageren op vragen, reserves
of emoties en ze zo goed mogelijk uit de
weg ruimen.
De collega’s in Nederland hebben op dit
moment met de grootste veranderingen
te maken. Vanaf januari 2021 wordt
getracht 4S-Logik en daarmee GBS daar
in te voeren en dat betekent een enorme
omschakeling. Ik ben echter positief gestemd over de toekomst van grensover
grensoverschrijdende samenwerking: ik ben onder
de indruk hoe transparant en benader
benaderbaar de collega’s zijn. Ze brengen risico’s
en problemen direct ter sprake en zijn
zeer transparant in hun doen en laten.
En dat is precies wat een onderneming
als DMK nodig heeft.”
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Wat het
buitenland
te bieden
heeft
Ook over de
landsgrenzen
wordt vooruitgang
geboekt. Met de BU
International legt
DMK COO Michael
Feller waardevolle
contacten en zorgt hij
voor het uitbreiden
van activiteiten in
landen zoals Rusland,
Jordanië of China

PERSOONLIJKE
INFORMATIE
Michael Feller, 61, is Chief
Operating Officer DMK
International. Hij is verantwoordelijk voor de verkoop van zuivelproducten
in internationale markten
buiten Europa. Voor hij in
2012 begon bij DMK, was
hij directeur Duitsland van
FrieslandCampina. Voor
die onderneming woonde
hij zeven jaar in Moskou.

34 MILCHWELT December 2020

INTERNATIONAAL

Waarom zijn de
buitenlandse activiteiten
zo belangrijk voor DMK?
We hebben in onze Route naar
2030 duidelijk gedefinieerd dat
we waardevolle groei willen realiseren op internationale markten.
Wat dat betekent? We willen niet in
het wilde weg en tot elke prijs producten verkopen, maar gericht mark
markten bewerken die toegevoegde waarde
voor ons opleveren. Daarmee hebben
we nog een pijler gevonden om als zuivelbedrijf – en daarmee ook voor onze
melkveehouders – winstgevend te zijn.
Markten als Rusland, Nederland of de
Dominicaanse Republiek hebben ongelofelijk veel potentieel.
Kunt u een voorbeeld noemen?
De Russische markt is al jaren geblok
geblokkeerd voor West-Europese zuivelbedrijven, dus we kunnen daar geen kaas
naartoe exporteren. Daarom hebben
we een paar jaar geleden een kaasfabriek in Bobrov gekocht, waar
we bolvormige, cilinder– en kaas
die gebruikt wordt als ingrediënt
in producten i produceren. De
afgelopen drie jaar kwamen
de capaciteitsgrenzen van de
fabriek echter steeds meer in
zicht, vandaar dat we nu
vlakbij een tweede fabriek
bouwen, waarin we
primair machines uit
een gesloten Duitse
kaasmakerij
van DMK
gebruiken.

Het gebouw is inmiddels
gereed, de eerste tanks staan
er en de commerciële productie gaat in april 2021 van
start. We doen dit omdat de
activiteiten in Rusland zeer
winstgevend en voor uitbreiding vatbaar zijn. Dat weet
ik mede omdat ik zeven jaar
lang voor FrieslandCampina
in Rusland heb gewerkt en de
markt ter plaatse goed ken.
Welke voordelen heeft het
om verder te kijken dan je
neus lang is?
Als we in andere landen ter
plaatse toegevoegde waarde
kunnen creëren, besparen
we op douane- of importhef
importheffingen en staan we met de
waardeketen bovendien veel
dichter bij het lokale markt
marktgebeuren. Natuurlijk onder
ondervinden we sterke concur
concurrentie, want er is geen enkel
land waar we tegenwoordig
nog alleen actief zijn. In veel
landen zijn ARLA of FrieslandCampina al 50 jaar of
langer aanwezig met regionale fabrieken en merken.
Die kunnen we niet meer
inhalen, maar juist voor
onze kaasproducten zijn er
allerlei niches die nog niet
uitgeput zijn.
Ook de kaasmarkt in
China groeit …
In China loopt vooral
de business met
houdbare melk
goed. Ook hier
hebben we

een commerciële vestiging. Dankzij hun goede
kwaliteitsimago is er veel
vraag naar melk en melk
melkproducten uit Duitsland.
Momenteel groeit de handel in mozzarella van het
merk Oldenburger, die we
aan hotels, restaurants,
kantines, ziekenhuizen en
instanties leveren.
Maar we zijn ook aanwezig
in de Dominicaanse Republiek: daar zijn zowel Retail
als Food Service zeer winst
winstgevend voor ons. De afgelopen vier jaar hebben we de
business van Oldenburger
uitgebreid van 0 naar 2000
ton per jaar. Onze traditionele merken Oldenburger,
Rose en Uniekaas worden
internationaal in verband
gebracht met hoge kwaliteit
en veel smaak.
Hoe ontwikkelen
de synergieën met
Nederland zich?
Project Maxima bundelt
verscheidende Nederlandse
activiteiten van de Business
Units International, Private
Label, Brand en Industrie,
om betere synergieën tot
stand te brengen. Onder
andere de uniforme invoering van SAP in de verschillende business units vormt
een grote uitdaging.
En natuurlijk veroorzaken synergieën ook altijd
onrust.

Maar in principe ervaar ik de sfeer in
de beide landen als positief: de samenwerking tussen Nederlanders en Duit
Duitsers is op veel plaatsen positief voelbaar en de wederzijdse uitwisseling van
knowhow is vruchtbaar en enerverend.
De Nederlanders beschikken over een
zeer hoge competentie bij de productie
van natuurgerijpte kaas in verschillende
rijpingsgraden. Veel kazen rijpen daar
een jaar lang, terwijl we in Duitsland
uitsluitend jonge kaas verkopen.
Waarom zijn buitenlandse activiteiten in het algemeen zo belangrijk
voor DMK en haar leden?
Het merendeel van de in Europa geproduceerde melk moet geëxporteerd wor
worden, omdat de lokale markten ver
verzadigd zijn. De afzetmarkten in het
buitenland groeien echter verder. In
landen als Oman of Saudi-Arabië zal
nooit een vergelijkbare melkindustrie
ontstaan, omdat daar onvoldoende
water en diervoeder voorhanden is. De
klimatologische omstandigheden zijn
niet aanwezig, en de kwaliteit en exper
expertise van de zuivelindustrie zijn niet erg
geavanceerd.
Hoe worden de internationale
relaties onderhouden, wanneer
reizen praktisch onmogelijk is?
Dat gaat per telefoon en via videomeet
videomeetings – maar dat is niet altijd optimaal.
In veel landen behoort het tot de culturele gewoonte dat de onderhandelingspartners elkaar ontmoeten, beter leren
kennen en dan pas ter zake komen. Op
afstand kan ik de gebaren en mimiek
niet zien en merk ik niet of iemand
zucht, zich afwendt, glimlacht of zijn
voorhoofd fronst.

Die dingen heb ik echter
nodig om te kunnen reageren. Videomeetings helpen
enorm, maar ze kunnen nooit
de onmiddellijke nabijheid en
de privégesprekken vervangen
die je nodig hebt om een vertrouwensband op te bouwen. En verder
missen we de beurzen: de Bakery in
China en Sial in Parijs. Dat zijn goede
platforms om nieuwe klanten te leren
kennen en handelaren te ontmoeten.
Desondanks gaat het in principe toch
goed met DMK op internationaal gebied.
Mist u het contact?
Ja, dat mis ik, want het is belangrijk.
Maar ik geloof dat veel mensen een te
romantische voorstelling van het reizen
hebben. Het is nodig, maar niet ieder
iedereen vindt het prettig om altijd maar
onderweg te zijn. Ik wel, trouwens!

Vertrouwd merk uit
Nederland
Uniekaas behoort
naast Oldenburger en
Rose tot de kaassoorten waar internationaal zeer veel vraag
naar is. De lange Nederlandse kaastraditie
staat garant voor hoge
kwaliteit en een goede
smaak.

De nieuwe kaasfabriek in het Russische Bobrov. Vanaf april worden hier ook
bolvormige, cilinder- en ingrediëntenkazen
geproduceerd.
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kan nog veel meer!

Dat moet anders!

Met het individuele bijscholingsprogramma IWB openen zich
nieuwe mogelijkheden in het beroepsleven voor de medewerkers –
bijvoorbeeld voor Süntje Bischoff Individueel bijscholingsprogramma

Weg van het hokjes denken, naar meer uitwisseling.
Florian Schomaker, opleider en HR Manager Organizational
Development, over vernieuwingen binnen de opleidingen

E

Individueel
bijscholingsprogramma

1

Bevordering van
beroepsgerichte,
individuele en univer
universitaire bijscholingen,
fulltime of naast
het werk

2

Kwalificatie is mogelijk voor een breed
scala van beroepen,
ook wanneer DMK
bepaalde opleidingen
niet aanbiedt

3

4

Bereidheid tot
mobiliteit

Neem bij vragen
contact op met:
Sabina Wieczorek
Tel.: +49 (0)421 243-2403
E-mail: sabina.wieczorek@dmk.de
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Alleen werknemers
met een arbeidsconarbeidscon
tract voor onbepaalde
tijd en die hun beroep
al minstens één jaar
uitoefenen, kunnen
worden toegelaten

Hoe loopt het op dit moment?
door DMK. Dankzij de invoering
Net als in de organisatie als geheel,
van nieuwe samenwerkingstools
komen onze leerlingen steeds meer
is het inmiddels op veel plaat
plaatsamen in afdelingsoverschrijdende
sen mogelijk om overal en op elk
projecten en werken ze met eigen
moment te werken. Team- en
Florian Schomaker,
verantwoordelijkheid aan spanafdelingsmeetings vinden steeds
opleider en
nende onderwerpen. We zien nu
vaker
digitaal plaats, taken wor
worHR Manager
een generatie die meer vraagteden
gestuurd
door
softwaretools,
de
Organizational
Development.
kens plaatst bij de zin van hun
communicatie vindt plaats per chat.
werk en zelf meer inbreng wil hebIn de toekomst zal gewerkt worden
ben. In het kielzog van de internationalisering
in flexibele teams of projectorganisaties, die
van de DMK Group hebben onze leerlingen
samenkomen voor specifieke taken.
tegenwoordig bijvoorbeeld de mogelijkheid
om locaties in binnen- en buitenland te bezoeEen uitdaging voor de opleiders!
ken. Daar kunnen ze waardevolle ervaringen
Dat brengt inderdaad nieuwe eisen met zich
opdoen en al vroeg contacten leggen voor hun
mee, wat betreft de overdracht van leerstof
verdere loopbaan binnen DMK.
en waarden. Vanuit mijn perspectief biedt
het echter een waardevolle mogelijkheid om
Door de pandemie zijn de voorwaarden
te profiteren van de technische knowhow
voor de opleidingstrajecten veranderd …
van de nieuwe generatie. Het is aan ons, als
Ja, als gevolg van de coronapandemie zijn
DMK, om ervoor te zorgen dat het persoonook wij in een nieuwe situatie terechtgekolijke contact tussen leerlingen, collega’s en
men. Leerlingen en opleiders werken waar
opleiders, ondanks toenemende flexibilisemogelijk vanuit huis. Dat brengt aan alle kanring van de werktijden en -locaties, behouten nieuwe, spannende uitdagingen met zich
den blijft. Het is namelijk duidelijk: digitale
mee. Zo konden leerlingen dit jaar al ervaring
samenwerking heeft meer dan ooit de
opdoen met digitaal onderwijs, homeschoohomeschoo
persoonlijke factor nodig.
ling en online toetsen maken. Het inwerken
in het bedrijf vindt plaats met een mix van
fysieke aanwezigheid en videoconferenties.
Daarbij is het echter ook duidelijk geworden
dat leren op afstand steeds meer tegen zijn
grenzen aanloopt. De persoonlijke ontmoeting
tussen leerlingen en opleiders blijft onontbeer
onontbeerlijk in het onderwijs, ook vandaag de dag nog.

Omdat we ingrijpende
infectieketens moeten
vermijden, hebben
we de StartUp – de
introductiedagen voor
leerlingen – dit jaar
digitaal georganiseerd.
84 leerlingen
van 15 locaties
kwamen met behulp
van ons communicatieplatform één dag per
camera, luidspreker en
microfoon bijeen.
13 sprekers uit
verschillende
bedrijfssectoren hielden
interessante lezingen,
presenteerden de
onderneming en gaven
toelichting. Aansluitend
kregen de leerlingen de
mogelijkheid om het
evenement per app te
beoordelen.

ww

Süntje Bischoff, Head of Quality
Assurance, Hohenwestedt.

indelijk geslaagd! Sinds 1 augustus
2020 is Süntje Bischoff hoofdlaborant en Head of Quality Assurance
van de locatie Hohenwestedt. Die
mogelijkheid kreeg ze dankzij het individuele
bijscholingsprogramma van DMK. Iedere medewerker van DMK die vooruit wil komen in zijn
of haar beroep kan zich aanmelden voor het
zogenaamde IWB, een stimuleringsprogramma
voor beroepsgerichte, individuele en univer
universitaire bijscholing. Wie ervoor in aanmerking
komt, kan na een potentieelanalyse voor een
bepaalde periode vrijstelling van zijn of haar
taken krijgen. DMK neemt de kosten op zich
tot een bedrag van 20.000 euro – en uiteraard
is terugkeer in de bestaande arbeidsrelatie
gegarandeerd.
Basis voor een aanvraag is dat de motivatie van de kandidaat zelf afkomstig is en de
bijscholingsmaatregel niet vereist is voor de
huidige functie.
“Ik wilde na de IWB binnen een paar jaar
een hogere functie bekleden met meer verantverant
woordelijkheid”, vertelt Bischoff. Ze heeft de
opleiding tot zuivellaborant vier jaar geleden
afgerond – voor de vervolgopleiding tot hoofdhoofd
laborant vertrok ze voor een jaar naar Beieren.
Daar deed ze vakkennis op het gebied van nana
tuurwetenschappen, kwaliteitsborging, sector
sectorspecifieke wetgeving, laboratorium- en persoperso
neelsmanagement op. Gedurende twee fulltime
semesters werd bovendien de theorie toegepast
in opleidingslaboratoria en een zuivelbedrijf.
“Het programma heeft mijn voornemen dat ik
mijn beroepskansen wil verbeteren en flexibel
wil blijven op de arbeidsmarkt, versterkt”,
zegt ze. Ze is zich ervan bewust dat het zelden
voorkomt, dat je direct na een bijscholing in
zo’n positie mag starten. “Maar ik verheug me
op deze kans!”

Innovatief
voorbeeld

Hoe ziet de toekomst van het
nieuwe teamwork eruit?
Net als bij de andere werknemers wordt digidigi
tale samenwerking ook op het gebied van
opleidingen steeds meer gestimuleerd

Virtueel en vruchtbaar: de StartUp Days
vonden dit jaar online plaats.
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Samen
groeien
Om te zorgen dat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen,
heeft DMK met het project GROW de opleidingsnormen
eens nauwkeurig doorgelicht, bijgewerkt en in een
nieuwe vorm gegoten. Opleiden gaat namelijk ook anders:
op dezelfde golflengte als de komende generatie!

Meer tijd
met ieder
afzonderlijk

Een goede opleiding
vergt tijd, want iedereen heeft een eigen
karakter en individuele
vaardigheden die gestimuleerd moeten worden. Opleiders brengen
samen met opleidingsfunctionarissen vanaf
nu 2,5 uur per week
door met telkens één
leerling tegelijk. Die
tijd is bestemd voor
overleg, feedback,
kennisoverdracht en
ideeënuitwisseling.
Opleidingen zijn bij
DMK geen bijkomstigheid, leuke hobby of
vrijetijdsbesteding.
Voor een uitmuntende
opleiding is interesse
nodig voor degene die
je tegenover je hebt.
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Meer
training
voor
opleiders

Meer
handelen op
eigen verantwoordelijkheid

Het thema opleiding ligt
DMK na aan het hart.
Iedere medewerker
verplicht zich een goede
start in het beroepsleven mogelijk te maken
voor de leerlingen. We
versterken de eigen
verantwoordelijkheid
van de leerlingen, en
ontwikkelen en motiveren ieder van hen individueel. Dat doen we
steeds op gelijke wijze.
Op die manier benutten
en stimuleren we het
innovatievermogen van
de nieuwe generatie.

Alle 60 opleiders hebben
deelgenomen aan een
positiebepaling: ze hebben een online-enquête
ingevuld, een feedbackgesprek gevoerd en een
reflectieworkshop
bezocht, waarbij ze
dieper in de resultaten
konden duiken. Uiteindelijk werd duidelijk op
welke gebieden ze nog
moesten trainen, maar
ook wat er moet veranderen in de opleidingen
bij DMK: meer ruimte
voor zelfontplooiing,
meer tijd, een beter
raamwerk, duidelijke
opleidingsrichtlijnen,
duidelijke principes.
Daarnaast vinden er
workshops plaats waarbij we om de tafel gaan
zitten met bedrijfsleiders, opleiders en HR
Business Partners en
nagaan wat we moeten
verbeteren.
Onafhankelijk daarvan
zal komend jaar een
kwalificatieprogramma
plaatsvinden voor alle
opleiders.

Opleiding op
gelijke wijze

Onze nieuwe
trainingscampagne
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M een f
zes verschillende business units, het brede
productassortiment, de
meer dan 20 locaties,
de moderne technologie, meer dan 15 verschillende gereglementeerde beroepen, ruim
7.700 medewerkers en
meer dan 6.000 actieve
melkveehouders. Melk
maakt een eenheid van
ons, de DMK Group.
Dat laten we zien.
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DIGITALISERING

IT-BEVEILIGING
Machine Learning
is een van de digitale
technologieën van de
toekomst, waar DMK
op focust. Daarbij
worden machines
getraind met behulp
van menselijke
ervaringen.

Zo wapent
DMK zich
voor de
toekomst
Het digitale serviceplatform
en Machine Learning
staan nog maar in de
kinderschoenen

De coronacrisis heeft ons overduidelijk
laten zien hoe belangrijk digitale structuren zijn. Mede doordat de medewerkers zich snel aan de nieuwe situatie
konden aanpassen, is DMK de afgelopen
maanden zo goed doorgekomen: virtuele
meetings vervingen vergaderingen,
Home Office werd het nieuwe normaal.
En zo gaat het niet alleen bij de
zuivelcoöperatie – de hele economie
is aan het digitaliseren.
Nieuwe meerwaarde
Strategisch gezien is het des te belangrijker voor ons dat we gelijke tred houden.
Daarom is DMK al jaren intensief bezig
met digitale toekomsttechnologieën en
de kansen en risico’s die deze met zich
meebrengen. “In de hele waardeketen
hebben we veel potentieel geïdentificeerd, beoordeeld en gestructureerd”,
aldus David Reinhardt, Senior Manager
Digital Acceleration and Innovation bij de
afdeling Corporate Strategy. “We willen
deze technologieën verstandig inzetten,
om daarmee de ondernemingsdoelen te
ondersteunen, voor klanten en partners
problemen op te lossen en nieuwe meerwaarde te creëren.”
Forse technologiesprong
De eerste projecten zijn al met succes
gerealiseerd. Met het digitale serviceplatform heeft de onderneming het afgelopen anderhalf jaar een nieuw ecosysteem
opgezet, dat helpt om DMK fit voor de
toekomst te maken. “Dat is een echte
technologiesprong”, zegt Reinhardt over
het platform waarop diverse toepassingen worden aangeboden. “Deze services
kunnen zowel de melkveehouder ondersteunen, het concurrentievermogen van
de onderneming verbeteren als meer-
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Nieuwe uitdagingen voor
informatiebeveiliging
DMK heeft IT-beveiliging aangemerkt als een van de belangrijkste
projecten van het jaar. Joachim Klindwort legt uit waar de problemen
zitten en wat hem en zijn team drijft

waarde voor klanten scheppen.” Mymilk,
de eerste bouwsteen van dit platform, is
inmiddels zichtbaar voor de melkveehouders en bewijst al goede diensten in het
dagelijks leven. Maar er is in de toekomst
nog veel meer mogelijk met het digitale
serviceplatform, om DMK verder digitaal
te verbinden.
Machinaal leren
Op dit moment ligt de focus op diverse
verschillende technologieën die één ding
met elkaar gemeen hebben: ze helpen de
medewerkers om hun ondernemingsdoelen te bereiken. Een voorbeeld daarvan is
Machine Learning. Deze methode wordt
onder Artificial Intelligence (kunstmatige
intelligentie) geschaard, maar is nog mijlenver verwijderd van echte menselijke
intelligentie en we zouden er niet bang
voor moeten zijn. De toekomst van de industrie zal sterk afhankelijk zijn van deze
technologie. Bijzonderheid: machines of
systemen leren taken aan op basis van
vooraf bepaalde gegevens. Ze worden
niet geprogrammeerd voor de taken. Zo
kunnen systemen breder worden ingezet
dan vroeger.
Intelligente toepassing
Met Machine Learning kunnen binnen
productieprocessen automatisch verbanden worden gelegd, die normaliter alleen
door menselijke intelligentie en ervaringen kunnen worden vastgesteld. Daartoe
worden gegevens van het productieproces verzameld en wordt het Machine
Learning-systeem getraind met menselijke ervaringen. Op dit moment worden
er een paar prototypen ontwikkeld door
DMK-experts. De weg naar de toekomst
bestaat uit vele stappen. DMK is momenteel bezig om meer tempo te maken.

Eén ding is belangrijk voor Joachim Klindwort.
“Honderd procent beveiliging vind je nergens,
ook niet in IT-systemen.” Maar hij en zijn collega’s zijn gemotiveerd om er alles aan te doen
om die grens zo dicht mogelijk te naderen.
Joachim Klindwort is Information Security
Officer (functionaris informatiebeveiliging,
kortweg: ISB) van de DMK Group. Samen met
zijn team probeert hij te voorkomen dat de
vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van gegevens en systemen van administratieve en productieafdelingen geschaad
worden door natuurrampen, door criminelen
zoals hackers, of door onachtzaamheid of
onwetendheid van medewerkers.
Aangezien de IT-systemen en de gegevens
die ze bevatten de technische ruggengraat
van de DMK Group vormen, heeft het Group
Management het thema cybersecurity aanaan
gemerkt als een van de top 10-projecten van
2020. Klindwort moet ervoor zorgen dat DMK
ook in de toekomst een adequaat antwoord
heeft op de voortdurend veranderende
bedreigingen. Tegelijkertijd moet aan steeds
strengere wettelijke eisen worden voldaan.
“De dreigings- en aanvalsvectoren waarwaar
aan computersystemen zijn blootgesteld,
veranderen doorlopend. Aanvallers
proberen door middel van telkens
nieuwe methodes de aanweaanwe
zige beveiligingssystemen
te slim af te zijn”, legt
Klindwort uit. “Wie op
zijn lauweren rust en zich
niet verder ontwikkelt,
krijgt vroeg of laat de rekening
gepresenteerd.”
Het hieruit ontstane IT-beveiligingsproIT-beveiligingspro
ject heeft allerlei lagen en houdt zich bezig
met zowel technische concepten en maatmaat
regelen als organisatorische veranderingen.
Deze worden in afzonderlijke deelprojecten
aangepakt. Het doel: gewapend zijn voor de
toekomst. “We focussen in eerste instantie
op afzonderlijke deelgebieden, waarbinnen
we de deugdelijkheid van uit te werken

concepten en maatregelen toetsen. Deze ervaringen dienen dan als een soort blauwdruk
voor de invoering in de hele DMK Group”, licht
Klindwort toe.
Hij en zijn medestrijders houden er rekening
mee dat dit, vanwege de vele locaties, een
langdurig proces zal worden: “Ik denk dat alle
collega’s die bij het project betrokken zijn de
IT-ruggengraat van de DMK Group permanent
sterk en bestendig willen maken. Dat is op
zich al voldoende motivatie om gezamenlijk
deze taak op te pakken.”
Het taakgebied van informatiebeveiliging
beperkt zich niet alleen tot de interne
IT-systemen. Met het toenemende gebruik
van cloudcomputing moet ook hier het thema
beveiliging telkens opnieuw geëvalueerd
worden. “Het eigenlijke probleem is dat we bij
het gebruik van cloudsystemen onze gegegege
vens letterlijk uit handen geven. Ze worden
door ons in andere, externe computercentra
verplaatst”, legt Klindwort uit. Ook deze
clouds zijn blootgesteld aan vergelijkbare
dreigingen. Dat werpt de vraag op wie verantverant
woordelijk is voor gegevensbescherming in de
cloud. “Bij cloudcomputing spreekt men van
shared responsibility,
responsibility dus een gedeelde verantwoordelijkheid”, aldus Klindwort.
Dit houdt in dat de cloudprovider
ervoor verantwoordelijk is dat de
aangeboden systemen en diendien
sten probleemloos functioneren.
Maar de verantwoordelijkheid voor
de gegevens die zich daarin bevinbevin
den, en die nodig zijn voor
het dagelijks werk, ligt bij de
eigenaar van die gegevens. In dit
geval DMK. En de beveiligingseisen, die
ook nog kunnen verschillen
afhankelijk van het type cloud, zijn al
even ingewikkeld. “Door het gebruik van de
cloud wordt het werk er voor mij, mijn team
en veel IT-medewerkers niet eenvoudiger
maar, laten we zeggen, wel uitdagender op”,
zegt Klindwort. Ook hier zal nooit honderd
procent beveiliging kunnen worden geboden.

De cyberexperts
Joachim Klindwort,
DMK Information
Security Officer (ISB).
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“De blik
altijd stevig
op de
toekomst
gericht”

De nieuwe
COO bij DMK
Dr. Marc Mahl wordt vanaf
1 januari de nieuwe COO van de
Business Unit Babyvoeding bij
DMK. De 52-jarige is afkomstig
van gezondheidsonderneming
Fresenius Kabi

LINK

Het hele interview is te vinden op:
www.dmk.de/nieuw-coo-baby
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Beste meneer Mahl,
heeft u uw koffers al gepakt?
Tot het eind van het jaar heb ik nog
de operationele leiding over mijn
afdeling bij Fresenius Kabi. Maar
uiteraard ben ik in gedachten mijn
koffers al aan het pakken. En ik ben
me intensief aan het inlezen om de
nieuwe afdeling te leren kennen. In
het begin ga ik pendelen vanuit Bad
Homburg en een appartementje
huren in Bremen, tot ik me georienteerd heb en weet waar de mooiste woonomgeving is. Dan ga ik me
hier vestigen. Mijn vrouw werkt nog
steeds bij Fresenius Kabi als wereldwijd manager geneesmiddelenveiligheid, mijn ene zoon volgt een
opleiding in Marburg en de andere
studeert in Hamburg. Wat dat betreft
zullen we elkaar als gezin in de week
weekends afwisselend in het noorden en
het zuiden treffen.
Hoe heeft u de afgelopen
maanden beleefd onder
invloed van corona?
Het was heel naar om mijn vrienden
en familie niet te kunnen zien, niet
te kunnen deelnemen aan culturele
evenementen en in de zomer niet op
reis te kunnen gaan. Maar wat het
werk betreft, was er meer dan ooit te
doen op mijn afdeling. Bij Fresenius
Kabi produceren we relevante medicatie voor ernstig zieke Covid-19-patiënten. Bijvoorbeeld Propofol, dat
gebruikt wordt voor het sederen van
patiënten die aan de beademing lig
liggen. Omdat de behoefte hieraan over
de hele wereld enorm gestegen is en
tegelijkertijd de logistiek bemoeilijkt
werd, was dat een grote uitdaging.
Vroeger maakte ik gewoonlijk twee
verre reizen per maand, om met
mijn teams in de VS, China of India
te werken. Dat kon van het ene op het
andere moment alleen nog maar vir
virtueel plaatsvinden. Inhoudelijk bleek
dit echter goed te managen. Maar
de persoonlijke samenwerking ter
plaatse, die mis ik wel.

Waar verheugt u
zich het meest op bij DMK?
Ik verheug me op de nieuwe onder
onderneming, de nieuwe collega’s en de
mogelijkheid om iets nieuws te leren.
Met mijn professionele ervaring
wil ik bijdragen aan het succes van
de Business Unit Babyvoeding. Met
Humana en Alete heeft DMK twee
prachtige merken. Tegelijkertijd is
met de investering in Strückhausen de basis voor toekomstige groei
gelegd. De gesprekken die ik tot nu
toe met het management en de collega’s van DMK heb kunnen voeren,
hebben me duidelijk gemaakt dat
ambitie, engagement voor succes
en een positieve ondernemingscultuur bij elkaar passen. Dat heeft mij
gemotiveerd om de overstap naar
DMK te maken.
Hoe ervaart u de huidige fase
tussen twee banen in?
Enerzijds zou ik het liefst morgen
al beginnen. Aan de andere kant
heb ik Fresenius toegezegd dat ik tot
eind dit jaar professioneel leiding
zal blijven geven aan mijn afdeling
en zal zorgen dat mijn opvolger in
een gespreid bedje kan stappen. Dat
heb ik me echt voorgenomen. Na 20
goede, afwisselende jaren bij Fresenius vind ik dat vanzelfsprekend. En
ik kan niet ontkennen dat het per
persoonlijke afscheid van de collega’s,
met wie ik veel heb meegemaakt, me
zwaarder valt dan ik gedacht had.
Wanneer u zichzelf zou moeten
beschrijven – op welke Marc
Mahl kunnen de collega’s van
de Business Unit Babyvoeding
dan rekenen?
Voor mij staan de volgende drie
dingen voorop.. Ten eerste: ik werk
voor mensen en met mensen.
Ten tweede: mijn blik is altijd op de
toekomst gericht. Feiten en cijfers
zijn voor mij belangrijke hulpmiddelen bij de besluitvorming. En ten
derde: k wil winnen met mijn team
en verheug me op januari 2021.

Het nieuwe Alete – moderner,
authentieker, bewuster

®

‘Alete bewusst’ helpt jonge gezinnen om hun baby’s
en peuters gezonde voeding te geven. Op dit moment
is het merk bezig met een sterke relaunch
Al 85 jaar is Alete synoniem met hoogwaardige babyvoeding. Sinds 2019 maakt
het op een na bekendste babyvoedingsmerk van Duitsland deel uit van de
DMK-familie. Het begint aan een nieuw
tijdperk. Alete wordt Alete bewusst.
Natuurlijk goed voor ons.
“Met ons aanbod ondersteunen we ouders om hun kinderen al vroeg gezonde
eetgewoonten aan te leren en een bewuste houding ten opzichte van voeding
voor later te creëren”, aldus Christoph
Esch, directeur van Humana Vertriebs
GmbH, een onderdeel van de DMK Group.
Hoe belangrijk dit is, laat een blik op de
actuele cijfers zien. Zo’n 15
procent van de
kinderen en
jongeren
tussen
3 en

17 jaar heeft overgewicht en 6 procent
is zelfs obees. Daartegenover staan
moeders die steeds veeleisender zijn
geworden. Ze willen bewuste, gezonde
voeding voor hun kinderen. De producten
van Alete bewusst zijn in eerste instantie
op hen gericht. Ze bieden de moeders
waardevolle suggesties en inspiratie en
maken kinderen al vroeg nieuwsgierig
naar bewuste voeding.
De nieuwe merkslogan ‘Natürlich gut für
uns’ (Natuurlijk goed voor ons) spreekt
twee belangrijke emoties tegelijk aan.
Ten eerste: het wij-gevoel van een jong
gezin dat naar elkaar toegroeit en op
zoek is naar oriëntatie in een nieuwe
levensfase. En dat is precies wat een
sterk merk zoals Alete bewusst kan
bieden, waardoor de koopbeslissing eenvoudiger wordt. En ten
tweede worden de natuurlijke
ingrediënten
benadrukt.
“Alete staat
al decennialang voor deskundigheid op het
gebied van bewuste

voeding”, vertelt directeur Esch: “Dankzij
de nieuwe ontwikkelingen wordt Alete
een modern merk voor kindervoeding,
dat met zorgvuldig geselecteerde en
gezonde ingrediënten bijdraagt aan de
smaakontwikkeling van kinderen.
We hebben nu de weg vrijgemaakt voor
een nieuwe positionering in het kader
van de DMK-strategie.”
Een kleine 80 procent van de producten
van Alete wordt nu al met minder suiker
bereid. Elk product is palmolievrij, elk
potje en elke reep is van biokwaliteit.
Binnenkort wordt het assortiment voor
kinderen vanaf één jaar uitgebreid: de
nieuwe tomaten- en spinaziepasta en
twee nieuwe sauzen – alles van biokwaliteit – zijn ideaal voor kinderen die
graag pasta eten. Verder breidt Alete het
aanbod voor kinderen vanaf 3 jaar uit
met de invoering van biologische soepen
en eenpansgerechten. Naast logo, design
en productportfolio verandert ook de
online aanwezigheid van het merk.
De website www.aletebewusst.de, die
begin oktober 2020 online ging, is een
bewuste stap voorwaarts, die het imago
van het merk uitdraagt: modern, transpatranspa
rant en authentiek.

Lekker en
zorgvuldig
geselecteerd:
De producten
van Alete
bewusst maken
kinderen al vroeg
nieuwsgierig naar
gezonde voeding.
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NORLAC

DP SUPPLY

Nieuwe Normi kalvermelk:
modern voeren, gezond groeien

Toppics 310 – de eerste vegan
en eiwitvrije slagroom

Met de nieuwe kalvermelk FIRST CLASS bereikt Normi bijna het
gehalte aan voedingsstoffen van volle melkpoeder. En daar
profiteren zowel de dieren als de melkveehouders van

Anders dan andere veganistische producten bevat het
nieuwe instant opklopmiddel geen allergenen.
De octrooiaanvraag is ingediend

De moderne kalveropfok richt zich naar
de behoeften van het dier. Alleen als
daarin voorzien wordt, kunnen gezonde
kalveren productieve melkkoeien worden.
Daarom heeft NORLAC drie jaar gewerkt
aan de ontwikkeling van een melkvervanger, die de voedingswaarde van volle
melkpoeder zo dicht mogelijk benadert.
Het resultaat: NORMI kalvermelk FIRST
CLASS. Het product heeft belangrijke
nieuwe eigenschappen. Ten eerste:
meer melkeiwit. Door een hoogwaardig

aandeel magere melk van 55 procent,
aangevuld met speciale weiproteïneconcentraten, ontstaat een melkeiwitgehalte
van 25 procent. Deze combinatie zorgt
voor een natuurlijke verteerbaarheid
en een optimale opname van voedingsstoffen. Ten tweede: het percentage fijn
gehomogeniseerd vet is met 25 procent beduidend hoger dan bij vroegere
producten. FIRST CLASS weerlegt het
oude dogma dat kalvermelk geen hoog
vetpercentage zou moeten hebben.

NORMI kalvermelk FIRST CLASS maakt van gezonde kalveren productieve
melkkoeien. Het gebruik is heel eenvoudig en geschikt voor alle drinkmethoden.

Door krachtig zuigen aan de kalverdrink
kalverdrinkautomaat vormt zich veel schuimachtig
speeksel voor in de bek. Die speekselvloed
is belangrijk, want deze bevat een enzym
dat de vetvertering bevordert. Zo krijgen
de dieren ondanks het hoge vetpercentage geen spijsverteringsklachten, omdat
het vet volledig verteerd wordt. Het vet
dient niet alleen als een natuurlijk bron
van energie, maar ondersteunt ook de
celgroei en hormoonhuishouding.
Gebruik daarom een vrij stroeve speen.
Dan duurt het weliswaar wat langer,
maar het is beter voor de gezondheid
en de lichamelijke ontwikkeling van de
dieren. De reacties van de testbedrijven
waren zonder uitzondering positief. De
groei per dag en het weerstandsvermogen vertoonden een duidelijke verbetering. Het gebruik is heel eenvoudig:
doordat NORMI kalvermelk FIRST CLASS
ook bij lage temperaturen kan worden
aangemaakt, is het zeer geschikt voor alle
drinkmethoden.

UNIEKAAS

Geraspte kaas
verhoogt de efficiëntie
Marktstart 2020: om restanten effectiever
te kunnen benutten, heeft Uniekaas nieuwe
recepten voor geraspte kaas
Tegelijk met de productievolumes is de afgelopen jaren ook
de hoeveelheid restanten gestegen. Om deze producten, waar
kwalitatief niets aan mankeert, toch nog te kunnen gebruiken,
zijn samen met de klanten diverse recepten voor geraspte kaas
ontwikkeld. De eerste creaties zijn sinds de herfst van 2020 op de
markt en begin 2021 volgen er meer.
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Gezonde voeding ontmoet duurzame grondstof
grondstoftoelevering: met Toppics 310 heeft DP Supply
voor het eerst een opklopmiddel ontwikkeld dat
volledig vegan en eiwitvrij is.
Veel ingrediënten van vegan voeding bevatten
allergenen, zoals soja, tarwe of pinda’s. Toppics
310 maakt het echter mogelijk om slagroom of
een lichte bakcrème te maken die absoluut vrij
van deze toevoegingen is. Tegelijkertijd wordt

voldaan aan de eisen van de voedingsmiddelenindustrie voor een even licht als stevig eindproduct. Mensen die om religieuze redenen of vanwege een voedselintolerantie bepaalde producten
met melkbestanddelen of eiwit niet mogen eten,
kunnen voortaan Toppics 310 opkloppen met koud
water en krijgen dan binnen drie minuten een
stabiele, smaakneutrale topping. De octrooiaanvraag is ingediend.

NIEUWE MARKETING

De mens centraal
De BU Industry voert campagne met zwart-wit portretfoto’s en
de slogan #dieverbindendezutat (het verbindende ingrediënt).
Waarom?
‘Het verbindende ingrediënt’ –
wat betekent dat?
Onze verbondenheid in al zijn dimensies
is de hoeksteen voor ons werk: bijvoor
bijvoorbeeld de verbindingen met onze melkveehouders met hun grondstoffen, met onze
klanten met hun producten en met de andere business units van DMK, waarvoor
we als Business Unit Industry producten
vervaardigen en als dienstverlener
fungeren. En niet in de laatste plaats
met onze medewerkers, die ieder op zich
weer hun eigen verbindingen leggen.
Deze verbondenheid willen we versterken
en concreet maken – zowel intern als
extern, bij de klant – en daarom hebben
we het onder woorden gebracht.
De campagnefoto’s tonen niet
alleen producten – ze focussen
vooral op mensen. Waarom?
Omdat het altijd de mensen zijn die van
de grondstof een product maken.

Zij vormen het verbindende ingrediënt:
wanneer uit melk maatwerk-ingrediënten ontstaan, dan is dat vooral te danken
aan mensen die ze ontwikkelen, plannen, produceren, op de markt brengen
en verkopen. Daarom hebben we onze
medewerkers eens achter hun producten
vandaan gehaald en in het middelpunt
geplaatst.
Hoe gaat het nu verder?
We gaan de campagne stapje voor stapje
uitrollen en uitbreiden, vooral bij en
met onze klanten. Daarnaast groeien we
nog verder samen – binnen de marketing, binnen de BU Industry en met onze
grensvlakken binnen DMK. We denken
over productgrenzen heen in categorieën. #dieverbindendezutat beschouwen
we niet alleen als een marketingstrategie, maar veel meer als een richtlijn voor
ons dagelijks werk. Dat maakt ons samen
nog sterker!

Dr. Annika Schrader,
Director Marketing BU Industry.
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“Elke

heeft zijn eigen
karakter. Dat
fascineert me”

Persoonlijke
informatie

Mevrouw Manteufel-Siaty, u heeft
een opleiding tot kaas-sommelière
gevolgd. Wat houdt dat in
en waarom word je
kaas-sommelière?
Ik was altijd al dol op kaas. Toen ik
in september 2012 bij DMK begon,
stelde ik bij mijn bezoekjes aan
kaasbalies vast dat het personeel
daar zich ook als kaas-sommeliers
presenteerde. Daarbij merkte ik
dat ik geen gelijkwaardig gesprek
met de medewerkers kon voeren.
Daarom wilde ik in mijn eigen tijd
een bijscholing volgen. Gelukkig
kwam dit mijn chef ter ore, die
het als een groot voordeel voor
mijn baan, maar ook voor DMK
beschouwde. Hij heeft de twee
weken durende scholing mogemoge
lijk gemaakt voor mij en daar
daarmee ging een lang gekoesterde wens
van me in vervulling.

Diana Manteufel-Siaty
(60) is gediplomeerd verkoper detailhandel. Sinds
2012 werkt ze voor DMK,
inmiddels als regiomanager van de regio’s Bremen,
Osnabrück en Ostfriesland. Ze traint collega’s
van de BU Food Service
die met koks te maken
hebben.
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Wat doet een
kaas-sommelière precies?
Het is net zoiets als bij wijn. Ik
geef advies en houd me bezig met
kwaliteit, smaak en structuur.
Waar komt de melk vandaan?
Melkvoorbereiding, verwer
verwer-king, rijping. Elke kaas heeft
zijn eigen karakter. Dat fascifasci
neert me gewoon. Ik leer teltel
kens nog weer iets nieuws.

Kaas is de grote passie
van Diana ManteufelSiaty. Als sommelière
weet ze alles over
productie en smaak en
ze verklapt waaraan je
een goede kaas kunt
herkennen. Eén soort
heeft ze nog nooit
durven proeven

Waar moeten leken op
letten als ze kaas kopen?
Het is heel belangrijk hoe de kaasbalie eruitziet.
Daarbij is het niet zozeer van belang dat er zoveel
mogelijk specialiteiten zijn. Dat vind ik een volkomen verkeerde trend. Het is veel belangrijker dat de
balie goed verzorgd wordt. Vervolgens is het natuur
natuurlijk van belang waar je de kaas voor nodig hebt.
Welke smaakrichtingen zijn geschikt? Is er sprake
van intoleranties? Heel belangrijk: je moet de kaas
kunnen proeven. Bij een goede kaasbalie geeft het
baliepersoneel bovendien advies
Wat is uw meest curieuze ervaring?
Dan moet ik meteen aan het verhaal van de chilikaas denken. Die had ik met de rest van de boodschappen op tafel gezet, waarna ik nog even terug
terugliep naar de auto om de andere spullen te halen.
Toen ik weer binnenkwam, zag ik dat mijn kat al de
helft van het stuk kaas had opgegeten. Ik maakte me
grote zorgen, want zelfs voor mensen kan cayennepeper zwaar verteerbaar zijn. Laat ik het zo zeggen:
mijn kat heeft het overleefd. Wat is verder heel apart
vind, is mijtkaas. Daarbij kruipen de levende mijten
door de kaas. Dat is de eerste kaas die ik nog niet in
mijn mond heb durven nemen.
Heeft u een lievelingskaas?
Eigenlijk niet. Sylter en Müritzer zijn kaassoorten
die ik altijd kan eten. Er is ook espressokaas uit
de VS, die ik erg lekker vind. Maar dan alleen als
dessert – als klein hapje, omdat hij erg machtig is.

1

Ingrediënten
voor
ca. 100 g
boter
· 200 ml koude slagroom
met ten minste 30% vet
· 1 lege jampot
of andere glazen pot met
schroefdeksel
· 1 zeef

2

Schud de pot (minimaal
3 minuten) tot en gele
boterklont is ontstaan.
Het doel van het schudden is de vetbolletjes in de room
te scheiden van de vloeistof.

Doe-het-zelf

3

verse
boter

Juist nu in dit natte, koude
jaargetijde is boter, met
zijn veelzijdige culinaire
mogelijkheden, nauwelijks
uit de keuken weg te denken.
Hier is een succesrecept met
maar één ingrediënt

* Voor een langere houdbaarheid:
Doe de boter weer terug in de pot en
schenk er ijskoud water overheen.
Schud vervolgens de pot, tot het water
troebel wordt door de karnemelk die
zich afscheidt. Vervang het water en
herhaal het procedé, tot het water
bijna helder blijft. Daarna kun je de
boter in een schone doek doen en
nogmaals krachtig uitwringen. Nu zou
de boter in de koelkast minstens
1 – 2 weken houdbaar moeten zijn.

Doe de koelkastkoude
room in een pot en sluit
deze goed af met het
deksel.

Schenk de vloeistof
(karnemelk) uit de
pot door een zeef.
De karnemelk kun
je zo opdrinken of voor
soepen gebruiken.

4

Je boter is nu romig-crèmig en eigenlijk klaar. Ter
verfijning kun je er nog
kruiden door doen, of bijvoorbeeld een lekkere tomatenboter
creëren. Omdat de boter echter nog
veel vocht bevat, is hij maar kort
houdbaar in de koelkast.*

5

Genieten!
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DUURZAAMHEID
NIEUW IN HET ASSORTIMENT

Volle kracht
vooruit met
Nordlicht- en
komijnekaas

DUURZAAMHEID
Er waait een frisse wind door
het MILRAM-assortiment:
Vanaf de herfst hebben de
lichtgekruide Nordlichtkäse
en Kümmelkäse (komijnekaas) de plaats van Rügener
en Küstenkäse ingenomen.
Beide soorten dragen als
eerste het logo van de campagne ‘Too Good To Go’.

Bodø

Noorwegen

EU-INITIATIEF

Drinkwater uit melk
winnen? Dat kan.
In het kader van het initiatief ‘B-WaterSmart’
slaat de DMK-locatie Edewecht nieuwe wegen
in om het waterverbruik te verminderen

MILRAM ONLINE OFFENSIEF

Wij strijden voor duurzaamheid
in de toekomst minder verpakkingsmateriaal te gebruiken. Bovendien
moeten de betreffende natuurlijke
hulpbronnen worden gespaard.
Daarnaast ligt de focus van MILRAM
op verbeterde recyclebaarheid.

VOOR HET MILIEU

We laten het
deksel weg
MILRAM zonder deksel: het deksel van
een beker Naturjoghurt van 500 gram
vormt 18 procent van de hoeveelheid
plastic. In de strijd tegen milieuvervuiling en voor meer duurzaamheid
worden bij MILRAM Naturjoghurt
met 1,5 resp. 3,5 procent vet vanaf
september geen plastic deksel meer
gebruikt. We laten het deksel weg! In
plaats daarvan worden de producten
beschermd met folie. Gebruik van het
eigen MILRAM deksel voor meermalig
gebruik is op dit moment niet gepland.

Minder plastic. Scan de
QR-code voor meer informatie.
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VOEDSEL REDDEN

‘Too good to go’
De cijfers zijn alarmerend:
vijftig procent van de Duitsers verwart de
‘ten minste houdbaar tot’-datum (THT)
met de uiterste consumptiedatum
(‘te gebruiken tot’, TGT). Jaar in, jaar uit
wordt in totaal 18 miljoen ton levensmiddelen weggegooid, voornamelijk door
particuliere huishoudens. Daarom neemt
MILRAM deel aan het initiatief ‘Too good
to go’ (in Duitsland ‘Oft länger gut’). Door
middel van een symbool op de verpakking
van alle producten voor de levensmiddelendetailhandel wordt de consument

Duitsland

Vlaanderen
België

Milieubescherming heeft
prioriteit bij Milram

Milieubescherming ligt DMK en
MILRAM na aan het hart. Op
www.milram.de/nachhaltigkeit
worden belangrijke thema’s voor de
toekomst van het merk gedefinieerd.
Daarbij gaat het er onder andere om

Edewecht

TOO GOOD TO GO
IS MIJN PRODUCT NOG GOED?

KIJKEN

RUIKEN

PROEVEN

aangemoedigd om zelf te bepalen of een
product nog geschikt is voor consumptie:
door te kijken, ruiken en proeven. “Dankzij
de moderne technieken blijven onze
producten vaak langer vers dan de THTdatum garandeert”, aldus Nicole Peiler,
Marketing Director Brand Retail van DMK.

LINK

Meer duurzaamheid op:
www.milram.de/nachhaltigkeit

In de zomer van 2020 hadden
enkele Duitse gemeenten te
kampen met waterschaarste.
Maar ook voordien was het al
duidelijk hoe belangrijk het
is om verantwoord met deze
hulpbron om te gaan. Daarom
voeren het Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband
(OOWV) en DMK in het kader
van het EU-onderzoeksinitiatief
‘B-WaterSmart’ een casestudie uit. Samen zoeken ze
naar mogelijkheden om het
drinkwaterverbruik in bepaalde
delen van het bedrijfsleven te
verminderen – of nieuwe wegen te vinden om drinkwater te
winnen.
Op de DMK-locatie in Edewecht
gaat het erom het water dat bij
bepaalde verwerkingsprocessen uit de melk wordt geëxtraheerd, te recyclen tot drink
drinkwaterkwaliteit en opnieuw te
gebruiken. “We zien een groot
potentieel in het gebruik van
gerecycled water, om het drink
drinkwaterverbruik te verminderen
en zo de grondwaterreserves te
ontzien”, aldus Oliver Horstmann, die functionaris waterbeleid en milieubescherming
is op de locatie Edewecht. Daar
moet in samenwerking met de
constructeur van de installaties
een desbetreffende pilot-installatie worden ontwikkeld en
geëxploiteerd.
Het doel van dit project is om
een procedé te ontwikkelen dat

kan garanderen dat het gerecyclede water voldoet aan de
kwaliteitseisen van de drinkwaterverordening en dus zonder
bezwaar kan worden gebruikt
als drinkwatervervanger in de
processen van de zuivelfabriek,
legt Horstmann uit. Samen
met de projectpartners wil hij
bewijzen dat dit ambitieuze
voornemen technisch haalbaar
is. Als dit lukt, ziet hij de mogelijkheid om het procedé toe te
passen op DMK-locaties met
een drooginstallatie.
Afgelopen zomer werd de
DMK-fabriek in Edewecht met
zijn maatregelenpakket ter
verhoging van de energie-efficiëntie inclusief de herstructurering en optimalisatie van alle
warmteprocessen, uitgeroepen
tot vlaggenschipproject van het
Duitse energieagentschap.
Het initiatief ‘B-WaterSmart’
maakt deel uit van het EU-programma ‘Horizon 2020’ met
een budget van 15 miljoen euro,
waarvan een vijfde naar
Duitsland vloeit. In totaal
zullen de komende vier
jaar 36 projectpartners
uit acht landen
hieraan meewerken.

Venetië
Italië

Lissabon
Portugal

Alicante
Spanje

Het EU-initiatief
In heel Europa zijn er zes
locaties waar manieren
gezocht worden om
meer verantwoord met
drinkwater om te gaan.
DMK neemt deel met de
locatie Edewecht.

1,05

miljoen
m3
water
werd in
2019 in
Edewecht
verbruikt
bij het
produktieproces.

melk
werd in
2019 in
Edewecht
verwerkt.

1

miljoen
ton

60 %

van het
verbruikte water
kan dankzij
het B-WaterSmartproject worden
teruggeleid naar de
drinkwaterkringloop.
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Live uit de
DMK-videostudio
Dit keer vond de ledenraad 2020 volledig digitaal plaats.
Dit waren de belangrijkste boodschappen:
camera’s, schijnwerpers en allerlei doorgiftetechnieken – de DMK-ledenraad 2020 stond volledig in het teken van corona. In plaats van het
normale evenement met honderden deelnemers,
besloot DMK voor een virtuele bijeenkomst met
behulp van een professionele videostudio in Bremen. Zo konden de DMK-leden de lezingen van
sprekers volgen op hun laptop, pc of smartphone.
Daarmee werden de technische voorwaarden
gecreëerd om in dit door crisissen geteisterde
coronajaar transparantie en continuïteit te
waarborgen, iets wat CEO Ingo Müller na aan het
hart lag. “Wij zijn tot nu toe niet in reactiviteit
vervallen, maar zijn proactief door de pandemie
gekoerst”, zegt hij. Naast de digitaliseringsmaatregelen heeft DMK ook op andere gebieden
snel op de crisis gereageerd. De leveringen aan
supermarkten werden aan het begin van de lock
lockdown in een mum van tijd met wel 30 procent
verhoogd om in de enorme vraag te voorzien.
“DMK heeft aan zijn handelsklanten getoond
een betrouwbare leverancier te zijn in tijden van
hamsteren en kortstondige knelpunten.”

De baby moet zich ontwikkelen
Naast inventarisaties met betrekking tot de
huidige coronacrisis blikten de sprekers terug
op het boekjaar 2019, dat de DMK Group voor
grote uitdagingen plaatste: zo werd de fabriek in
Strückhausen met een capaciteit van meer dan
20.000 ton babyvoeding in gebruik genomen.
Verder maakte ook de overname van de merken
Alete en Milasan deel uit van de strategische
koers van de afdeling. Alete is net begonnen met
de relaunch van het merk en de introductie van
Milasan voor melkpoeder volgt. Ook in buitenlandse markten, zoals Italië, levert het babysegment goede resultaten. Desalniettemin heeft de
duidelijke gerichtheid op groei meer uitdagingen
voor het team opgeleverd dan we verwacht hadden. De BU was in het afgelopen boekjaar – mede
als gevolg van de hoge investeringen – nog niet
winstgevend en zal dat ook in 2020 nog niet zijn.
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“Babyvoeding is een absolute groeimarkt, maar
we zijn nog niet zo’n sterke speler als mogelijk en
wenselijk is”, aldus DMK CFO dr. Frank Claassen.
Ook Ingo Müller benadrukte dat dit feit, vooral
tegen de achtergrond van de duidelijk positieve
omzet- en rendementsontwikkelingen van de
totale markt, niet acceptabel is. Om daar verandering in te brengen, werken de projectteams
onder andere aan een efficiëntere logistiek en
productie, strategische partnerschappen met
externe leveranciers, een hogere bezettingsgraad
van de fabriek en de exploitatie van het merk
Alete. De medewerkers van de BU Babyvoeding
moeten daartoe nog meer in de bestaande
processtromen worden geïntegreerd.

De investeringen zullen rendement opleveren
Bij alle activiteiten en uitdagingen profiteert
DMK van een steeds sterker wordend wij-gevoel.
“De collega’s dragen teamgeest en verbondenheid uit, ook al wordt er momenteel veel virtueel
gecommuniceerd”, zegt Müller. Ook Frank Claassen benadrukt dat DMK tot nu toe goed door de
crisis is gekomen. “We zijn efficiënter geworden,
besparen kosten en trappen op de investeringsrem.” Op vele fronten is de onderneming
geoptimaliseerd: de sproeitoren op de locatie
Beesten werd in gebruik genomen, en de BU IJs
werd efficiënter ingericht dankzij de verkoop van
de fabriek in Haaren aan de Schwarz-Gruppe.
De bestaande joint venture ‘DVN’ van de DMK
Group kon in Nederland worden geïntegreerd
in de wei-activiteiten van wheyco en profiteert
nu van de huidige groeimarkt. Maar dat is nog
niet alles: er werden twee locaties omgebouwd,
om samen met ARLA en RFC in de behoefte
aan mozzarella-producten te voorzien.
In Rusland heeft de DMK Group een
nieuwe kaasfabriek laten bouwen.
Ook de sluiting van de locatie
Rügen werd een feit. “Al deze
maatregelen drukten in 2019
een duidelijk negatief stempel
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op ons resultaat en de uitbetalingsprijs – we moesten heel veel
ballen tegelijk in de lucht houden”, aldus Müller.
CFO dr. Frank Claassen vulde aan: “Ook dit jaar is het tot nu toe
een oneffen weg geweest en we zullen nog een tijdje verder hobbelen – maar aan alle kanten wordt eraan gewerkt om niet alleen qua
omvang, maar ook qua efficiëntie, slagkracht en voorsprong een speler van formaat te worden.” Daarom bieden de doorgevoerde maatregelen ons nu een betere uitgangspositie voor 2020. “We willen dit jaar
als tussendoel het gemiddelde melkprijsniveau van de “11-er Gruppe”
halen”, zegt Müller. Daarmee wordt de gemiddelde melkuitbetaling van
elf vergelijkingszuivelbedrijven bedoeld. In 2019 lag de uitbetalingsprijs
met 0,8 cent per kilo onder dit gemiddelde.

De branche spreekt met één stem
Niet in de laatste plaats heeft de zuivelsector geleden onder negatieve
krantenkoppen, consumenten zijn sceptisch, de eisen aan de productie
zijn gestegen. Nu is het van belang om met één stem te spreken. Daarom
besteedt DMK ook bijzondere aandacht aan een gezamenlijke branchecommunicatie. “In de toekomst zouden we met een krachtige stem de dialoog
met consumenten, politiek en media moeten aangaan”, aldus Thomas Stürtz,
voorzitter van het Bestuur van Deutsches Milchkontor eG. De branchecommunicatie moet als een doorslaggevend beleid meer bekendheid genereren
voor melk als een hoogwaardig voedingsmiddel. Het doel: het eigen imago
verbeteren en jonge mensen enthousiast maken voor melkproducten.
De interne dialoog blijft belangrijk
De zuivelfabrieken van de DMK Group waarborgen dat de bevolking van
veelzijdige producten voorzien wordt. “De dialoog en de solidariteit met elkaar
blijven belangrijk, want zij vormen de kern van een coöperatie”, zei Heinz Korte,
voorzitter van de Raad van Commissarissen, in zijn afsluitende statement. Voor
hem is de levensmiddelensector systeemrelevant, maar geen zichzelf in stand
houdende branche. Het niveau waarop de melkprijs nu ligt, is geenszins voldoende
om de noodzakelijke investeringen op de melkveebedrijven te financieren.
Hij rondde de vergadering af met de uitnodiging om kritiek te leveren en feedback
te geven. Alleen zo kan DMK zich voortdurend verder ontwikkelen. Tijdens de ver
vergadering konden de deelnemers probleemloos stemmingen houden, die vanwege de
pandemie in de zomer niet konden plaatsvinden.

LINK

De video per
QR-code of op:
www.dmk.de/was-unsbewegt/aktuelles-zucorona/#c16209
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“We hebben het
zelf in de hand”
De tweede golf van de pandemie leidt weer
tot verhoogde beschermingsmaatregelen.
Hermann Köster over uitdagingen en kansen

Hermann Köster
Köster,
COO DMK Supply
Chain Management.
De tweede infectiegolf heeft
zich aangediend. Hoe is DMK
daarop voorbereid?
We hebben veel geleerd van de ervaringen van de afgelopen maanden, en onze
hygiënemaatregelen en de afstemming
binnen de taskforce al enige tijd voor de
tweede lockdown weer geïntensiveerd.
Parallel daaraan ligt onze focus op het
beschermen van onze toeleveringsketen,
zodat we onze klanten betrouwbaar met
goederen kunnen blijven bevoorraden,
de melk van onze melkveehouders kunnen ophalen en in de fabrieken van DMK
verwerken.
Met welke uitdagingen werd
DMK tot nu toe geconfronteerd?
Door de tussentijds zeer verschillende
maatregelen in de Duitse deelstaten, was
het voor ons vooral in die periode voor
de tweede lockdown een hele uitdaging
om uniforme regels voor onze DMK-locaties vast te stellen, zonder daarbij de voor
ons zo noodzakelijke flexibiliteit te verliezen. Want niet elke locatie en elke regio
werd in het begin even zwaar getroffen.
We hebben hierin een weg gevonden die
door iedereen gesteund werd en zo konden we DMK al voor de officiële lockdown
optimaal beschermen. Het was en is een
uitdaging dat we locaties in verschillende
landen hebben. Ook hier ontwikkelt
corona zich dynamisch en het is belang
belang-

rijk om rekening te houden met de indivi
individuele maatregelen per land, maar tegelijk uniforme informatie te geven. Onze
maatregelen hebben immers niet alleen
betrekking op onze eigen medewerkers,
maar ook op andere ondernemingen die
voor ons werken. Zo moesten en moeten
er bijvoorbeeld procedures voor de hygië
hygiënemaatregelen binnen de grote bouwprojecten op onze locaties worden opgesteld.
Alle betrokkenen moeten hierover geïnformeerd worden. Om te zorgen dat het
voor iedereen begrijpelijk is, moesten tek
teksten en documenten in sommige gevallen
in meer dan tien verschillende talen wor
worden vertaald.
Wat kunnen de medewerkers doen?
Hetzelfde wat ze tot nu toe ook zeer consciëntieus hebben gedaan: afstand houden
en op hygiëne letten. Dat is niet overdreven voorzichtig, maar solidair. Wie zich
daaraan houdt, denkt op die manier ook
aan anderen en beschermt zijn collega’s.
Dat we deze pandemie tot nu toe goed hebben doorstaan, hebben we dus aan onszelf
te danken. En dat is dan weer het mooie
ervan: we hebben het zelf in de hand.
Van welke maatregelen die de onderneming tijdens de eerste golf heeft
getroffen, kan DMK nu profiteren?
Veel van de maatregelen die we in het
voorjaar hebben geïmplementeerd, zijn

ook nu van toepassing en inmiddels al
‘aangeleerd’. Naast de gedragsregels
met betrekking tot mondkapjes, het ver
vergaande bezoek- en reisverbod en de tot
een minimum beperkte fysieke aanwezig
aanwezigheid bij vergaderingen ook de inzet van
telewerken, voor zover dit haalbaar en
afgesproken was. Het spontane telewer
telewerken in het voorjaar functioneerde heel
goed, daarom zullen de medewerkers
van wie de activiteiten het toelaten, voor
voorlopig thuis blijven werken, om zo min
mogelijk contacten te hebben.
Hoe reageren de medewerkers?
Ze vinden het fijn dat er duidelijke regels
zijn – voor een deel wensen ze dat ook
zelf. Desalniettemin was en is het een
vermoeiende periode, en we danken alle
medewerkers die eraan bijgedragen
hebben dat we tot nu toe goed door de
crisis zijn gekomen. Zij hebben de onder
onderneming overeind gehouden. Nu komt
het erop aan dat we blijven volhouden,
mee blijven doen en daarbij ook eens een
stapje extra doen. Mijn wens voor ieder
op zich: blijf ook in de wintermaanden
gezond en let een beetje op elkaar.
Samen komen we hier doorheen!
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“Ik ben met mijn gezin tot nu toe goed door de pandemie gekomen, maar
ik mis het contact met vrienden en collega’s. Afgezien van een enkele
afspraak op locatie werk ik vanuit mijn home office. Het is fijn dat
we ondanks de moeilijke omstandigheden alle telewerkplekken
voor medewerkers konden inrichten. Vooral de invoering van
Microsoft Teams heeft bijgedragen tot succesvol telewerken.
Het samenspel tussen werk en privé heeft zich positief ont
ontwikkeld – en binnen de onderneming zitten we nu merkbaar
meer op één lijn.”

Dennis Schierenbeck,
IT Systems Specialist, Seckenhausen.

CORONA

Hoe gaat het
met jullie?
In het vorige nummer van Milchwelt vertelden
DMK-medewerkers en melkveehouders hoe ze
beroepsmatig en privé door de crisis komen. Nu,
tien maanden later, vragen we het hen opnieuw
Luisa Wagner,
melkveehoudster,
Ringgau-Datterode.

“Het gaat nog altijd goed met ons
en we hopen dat iedereen gezond blijft.
Ik heb de opleiding tot agrarisch econoom
succesvol afgerond en ben nu weer volledig in
het bedrijf geïntegreerd. De afgelopen maanden is er
wat betreft het imago van de agrarische sector niet veel
veranderd. Maar we waren indertijd erg blij met het bezoek
van jong en oud aan onze boerderij! Ook vandaag de dag
komen er nog kinderen om de kalveren en koeien te bekijken
en te aaien. Zij vormen het bewijs hoe belangrijk het is om de
maatschappij een reëel beeld te geven van de melkveehouderij.
Bij negatieve berichten in de media zou altijd naar het waarom
moeten worden gevraagd en iedereen zou bij de boer ter plaatse
zijn eigen mening moeten vormen. De coronatijd was en is echter
ook een kans: veel bedrijven hebben de tijd genomen om te zoeken naar
antwoorden voor de consument over het thema levensmiddelen.”
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Alberta Bruno,
National Account Manager
bij Humana, Italië.
“Ik denk altijd: het glas is halfvol, niet
halfleeg! Met die mentaliteit ben ik
door de crisis gegaan, ook al waren het
onzekere tijden. De afgelopen maanden
hebben mij ertoe aangezet om de manier
waarop ik dingen benader te overdenken
– en dat heeft de nodige veranderingen opop
geleverd. Samengevat kan ik zeggen dat ik
nu een betere balans tussen werk en privé
heb gevonden, productiever ben, me beter
kan concentreren op veeleisende opgaven,
mijn communicatieve vaardigheden heb
verbeterd en meer overzicht over mijn tijdtijd
planning heb gekregen. Anderzijds kreeg
ik veel te weinig beweging. Snacken tijdens
telewerken was praktisch en snel, maar
daardoor geeft de weegschaal nu een paar
kilootjes meer aan. Veel erger vond ik echech
ter dat ik het team niet kon zien. Ik miste de interactie. Sinds juli werk ik weer
de helft van de tijd op kantoor en de
andere helft thuis. Het eerste wat ik
gedaan heb, was mijn persoonlijke
spulletjes weer in mijn kantoor
neerzetten.”

“Het gaat goed met ons, de kinderen zijn naar de
kinderopvang en we kunnen werk en privé weer beter
scheiden. De naweeën van die dubbele belasting zijn
echter nog voelbaar. In het begin dacht ik dat het
allemaal wel zou lukken en dat het vroege opstaan,
om beurten werken en afwisselend voor de kinderen
zorgen goed te doen was. Maar helaas stapelden de
negatieve ervaringen zich op. Iemand klaagde erover
dat de kinderen tijdens Kais werktijden (die immers
afdelingshoofd bij QM is) soms ook meekwamen naar
kantoor. Af en toe hadden we op hetzelfde moment een
afspraak en waren de kinderen dus bij een van ons
op kantoor, waar ze mensen ‘stoorden’. Dat vond ik
demotiverend en ik merkte hoe uitputtend de situatie
is. Positief was dat veel collega’s begrip toonden en ons
ondersteunden. Mijn man en ik werken nog veel in het
home office, waardoor we ook meer tijd voor het gezin
hebben gekregen. De stressfactor woon-werkverkeer,
in ons geval een uur rijden, is weggevallen. Kai is,
afhankelijk van zijn afspraken, een- of tweemaal per
week in Bremen, ik eenmaal. Daardoor vindt weer een
persoonlijke uitwisseling plaats, soms ook
over kleinigheden. Bovendien beschik ik op
kantoor met twee beeldschermen over een
betere technische uitrusting.”

Lena Heptner,
Kwaliteitsmanagement Customer Service,
Bremen.

CORONAMAATREGELEN

Veiligheidsafstand en mondkapjes

Op de locatie dient in principe overal een mondkapje te worden
gedragen, indien de veiligheidsafstand van 1,5 meter niet in acht
kan worden genomen. Waar nodig worden afstandsmarkeringen of
schermen van plexiglas gebruikt.

Processen

De medewerkers moeten zo min mogelijk direct contact met elkaar
hebben! Ploegenwisselingen, pauzes of de aanwezigheid op kantoor worden door middel van organisatorische maatregelen van
elkaar gescheiden, onderlinge contacten worden in het kader van
de inrichting van het ploegenrooster tot een minimum beperkt.
Hanneke Ensink,
Plant Controller bij DOC
Kaas, Hoogeveen.
“Tien maanden na het uitbreken van de pandemie
gaat het best goed met mij. In de tussenliggende tijd
heb ik twee dagen per week op kantoor en drie dagen
thuis gewerkt, maar inmiddels werk ik weer volledig
thuis. Op kantoor probeer ik aan zoveel mogelijk
vergaderingen deel te nemen. Dat is niet eenvoudig,
want we mogen niet met z’n allen in één ruimte zitten.
De meetings via Teams worden echter per keer efficienter – hoewel face-to-face contact beter werkt voor
de finetuning. In de toekomst mag ik enkele dagen
per week telewerken. Daardoor zal de indeling van
mijn activiteiten mogelijk een beetje anders worden.
Privé renoveer ik op dit moment mijn nieuwe huis.
Daar heb ik nu in de weekends veel tijd voor. En de
renovatie is omvangrijker dan gepland. Daarom
woon ik nog steeds bij mijn ouders. Gelukkig gaat
het goed met hen en mijn neefje: ze behoorden tot de
risicogroep en ik heb me zorgen over hen gemaakt. Ik
moet zeggen: het is fijn als het eten klaar is wanneer
je thuis komt. Bovendien heb je iemand om mee te
praten. Dat ga ik wel missen!”

Extra hygiënemaatregelen

Wasgelegenheden/dispensers met ontsmettingsmiddel worden
bij de in-/uitgang en in de buurt van de werkplekken beschikbaar
gesteld voor de handhygiëne. Korte reinigings- c.q. ontsmettingsintervallen zijn vereist voor gezamenlijk gebruikte ruimten, bedrijfsvoertuigen, arbeidsmiddelen, machines en overige contactoppervlakken, ter verbetering van de infectiepreventie.

Kitchenettes

… en koffiekamers, koffiemachines, automaten mogen gebruikt
worden, mits de minimumafstand in acht wordt genomen. Gebruikt serviesgoed dient onmiddellijk te worden opgeruimd. Vóór
het betreden van de ruimten moeten de handen ontsmet worden.

Bijeenkomsten

Persoonlijk bijgewoonde bijeenkomsten, bijv. interne en externe vergaderingen, dienen tot het absolute minimum te worden
beperkt en zoveel mogelijk te worden vervangen door technische
alternatieven, zoals telefonische en/of videoconferenties. Indien
bijeenkomsten noodzakelijk zijn, dan moet dit vooraf met de leidinggevende worden afgestemd.

Liften

Bij gezamenlijk gebruik van liften – maximaal 25 procent van de
toegestane personencapaciteit – moet een mondkapje worden
gedragen.
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Persoverzicht

Uw contact met
de redactie

Melk op sociale media

Berichten over DMK zijn een vast onderdeel van de regionale en
supraregionale verslaggeving. De afgelopen weken ging het vooral
om het belang van een gezamenlijke branchecommunicatie en over
de effecten van de coronapandemie

Contactpersoon voor
onderwerpen gerelateerd aan
MILCHWELT

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.

Gebruikers
discussiëren op
sociale mediaplatforms
over melk

Lebensmittelzeitung
18-09-2020,
De DMK Group heeft
haar activiteiten in
Duitsland bijeengevoegd
met die in andere EUlanden. Matthias Rensch,
COO Branded Business
licht de achtergronden
hiervan toe.

OLIVER BARTELT

Global Head of
Corporate Communications

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

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,Thema: DMK GROUP
ouderschapsverlof, arbeidsovereenkomsten etc.
Medienquelle

Print

Auflage

3.800

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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Landwirtschaftliches
Wochenblatt
Westfalen-Lippe,
10-09-2020,
Oliver Bartelt, hoofd
Corporate Communications van DMK legt
in het interview het
belang van gemeenschappelijke branchecommunicatie over
melk uit.

LinkedIn
#goodjob,
04. Oktober

#cheese
#breakfast,
18. Oktober

TWITTER

www.twitter.com/
DMK_Milch

twitter,
20. Oktober

Top Agrar,
19-09-2020,
Karsten Schmal is president van Deutschen
Milchwirtschaft. In het
interview roept hij op
tot communicatie die
“een geloofwaardig en
realistisch beeld van de
huidige melkproductie
verankert bij het grote
publiek.”

KATRIN POPPE

FIRST LEVEL SUPPORT

Social icon

Circle

LINKEDIN

www.linkedin.com/
organization-guest/
company/dmkgroup
facebook,
vom 17. Okober

Instagram,
18. Oktober

Discussieer
mee!
Top Agrar, 13-10-2020,
‘Topagrar’ presenteert het
nieuwe merkdesign van
Alete. Conclusie: “Hiermee
onderstreept de DMK Group
haar focus op een markt- en
consumptiegerichte koers
voor haar activiteiten.”

#teamDMK
vom 20. September

Thema: DMK GROUP

De regiomanagers zijn contactpersonen voor de melkleveranciers van onze coöperatie

Lebensmittel Zeitung | 11.09.2020

Thema: DMK GROUP

DMW Die Milchwirtschaft | 09.09.2020

DMW Die Milchwirtschaft | 09.09.2020
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HELMUT ENEWALDSEN
Sleeswijk-Holstein
+49 4639 / 9506-52320
helmut.enewaldsen@dmk.de

DETLEV BOSSE
Elbe-Weser

Die Milchwirtschaft,
09-09-2020,
De coronapandemie heeft
ook de opleidingen bij DMK
veranderd. Formats als de
‘Startup-dagen’ kregen een
nieuwe vorm.

Die Milchwirtschaft,
09-09-2020,
Die Corona-Pandemie hat
auch die Ausbildung bei
DMK verändert. Formate
wie die „Start-up-Tage“
wurden neu entwickelt.

9

Lebensmittelzeitung,
11-09-2020,
Net als de vleesindustrie
heeft ook de zuivelindustrie
met grote uitdagingen te
maken, die alleen gezamenlijk kunnen worden
opgelost.

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

7

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

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

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

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

1 x Uniekaas fiets:
Familie Schulte

RACLETTE-GRILL

3x

MILRAM WANDKLOK
Stuur het juiste aantal:
per e-mail aan:
milchwelt@dmk.de,
onderwerp ‘Prijsvraag’
of per post aan:
DMK Deutsches
Milchkontor GmbH
Katrin Poppe,
Flughafenallee 17,
28199 Bremen
Belangrijk: A.u.b. voor- en
achternaam, functiebenaming en DMK-locatie
vermelden!
Uiterlijk opsturen vóór:
20-01-2021

Hartelijk gefeliciteerd,
alle winnaars van de vorige
prijsvraag:

10 x

DOC KAASMES

10 x

MILRAM PARAPLU

10 x

1 x Landmann Grill:
Christian Mersch

Westoverledingen
Freren

10 x MILRAM koeltassen:

Timo Door
Marc Flörks
Heiko Kattenhorn
Dietrich Ketelsen
Erika Kröncke
Mandy Möller
André Müller
Christian Peper
Gernot Sanders
Quirinus van Vrouwerf

Zeven
Varel
Schwanewede
Oldsum/Föhr
Stinstedt
Prenzlau
Elsfleth
Selsingen
Edewecht
Hoogeveen

10 x MILRAM vlieger:

Patrick Barg
Joachim Hariefeld
Christian Kirchner
Kevin Koch
Christiane Rehbein
Niek Rotteveel
Eric Schmidt
Sabine Schubert
Michaela Seifert
Ruud van Zandvoort

Edewecht
Horstedt
Georgsmarienhütte
Bad-Zwischenahn
Nordwestuckermark
Emmen
Oldenburg
Dargun
Jork
Drunen

10 x Uniekaas schort

Ingo Begunk
Agatha Gonsior
Raphael Grimm
Günter Gülzau
Monika Holtmeyer
Meike Schemmel
Jens Schiemann
Renate Schlichting
Florian Stegemann
Gisela Woltmann

Stuhr
Rastatt
Bassum
Zeven
Belm
Hohenwestedt
Sittensen
Cadenberge
Hohenwestedt
Bülkau

Deelname voorbehouden aan
medewerkers en melkveehouders van
de DMK Group.

De lezersfoto

Op de eerste pagina’s laten we sinds enige tijd de mooiste DMK-lezersfoto zien.
Stuur ons je beste opname - en een korte beschrijving van wat en wie er op de
foto te zien is. Graag ook waarom het je lievelingsfoto is en welke herinnering
je eraan koppelt. Leg je bijzondere moment vast (zie bijv. de afbeelding op pag.
6 - 7): als een kunstig stilleven, levendige groepsfoto, gezellige momentopname laat je creativiteit de vrije loop!
Het gaat als volgt:
Stuur je foto per e-mail aan
milchwelt@dmk.de onderwerp
‘Lezersfoto’
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Super Soulfood Sandwich
OM BIJ WEG TE SMELTEN

Nu deelnemen:

Tot de mooiste inzendingen behoort ook de foto
van de familie von Schassen uit Isensee. Helaas
vond er dit jaar geen wedstrijd voor jonge fokkers
plaats – in plaats daarvan echter een online wedstrijd met afgekalfde koeien voor jonge fokkers.

Vo

... er staan op pagina 6 - 55 van
deze Milchwelt? Ze zijn goed
verstopt! Probeer ze te vinden en
stuur ons het juiste aantal. Dan
maak je kans op een mooie prijs

Dit kun je deze
keer winnen:

Uiterlijk opsturen vóór:
20 februari 2021

Deelname voorbehouden aan
medewerkers en melkveehouders van de
DMK Group

belangrijk:
1. Voor- en achternaam, functiebenaming
en DMK-locatie vermelden!
2. De foto moet een hoge resolutie hebben
en in liggend formaat (‘landscape’) zijn
3. A.u.b. geen fotocollages!

Ingrediënten voor
4 personen

geluksmomeorntj
es

Weet jij
hoeveel
sterren ...

RECEPT

8 plakken roggeb
rood (langwerpig
)
185 g MILRAM Brus
chettaQuark
80 g Salsiccia, tot
balletjes gevormd
1 el plantaardige oli
e
200 g mini-konin
gsoesterzwammen
Ca. 30 g babyspin
azie
Een paar takjes pe
terselie
150 g MILRAM No
rdlicht

Bereidingstijd: 20
Minuten

Winterblues, wat was dat ook alweer? Op de MILRAM-website vindt
u heerlijke recepten met het dreamteam dat bestaat uit gesmolten kaas
en knapperig brood. Dat zorgt voor een goed humeur – bijvoorbeeld deze
herfstachtige Grilled Cheese Sandwich
Korte dagen, lange nachten – in de koude
tijd van het jaar moet de warme maaltijd
niet alleen verwarmend en verzadigend
zijn, maar ook een beetje zon in je hart
brengen. Soulfood – balsem voor de ziel
– is het culinaire antwoord op onaangenaam weer. Neem bijvoorbeeld de Super
Soulfood Sandwich: kruidige kaas, verse
bladspinazie, koningsoesterzwammen en
voedzame Salsiccia op roggebrood.

Easy-Cheesy!

Zo maak je het in ongeveer 20 minuten.
Stap 1: De plakken roggebrood bestrijken
met MILRAM Bruschetta Quark. De Salsiccia in hete olie in een pan met antiaanbaklaag aan beide zijden kort aanbraden. De
koningsoesterzwammen schoonwrijven,
in de lengte in plakjes snijden, in het
overgebleven braadvet van de Salsiccia
scheppen en 3-4 minuten bakken.
Stap 2: Spinazie en peterselie wassen en
droog deppen. Vier plakken roggebrood

beleggen met Salsiccia, koningsoesterzwammen, spinazie, peterselie en MILRAM
Nordlicht Käse en de overige plakken met
de bestreken kant naar beneden erop
leggen. De bovenste roggebroodplakken
voorzichtig aandrukken.
Stap 3: De sandwiches een paar minuten
bakken op een grillplaat, tot de kaas smelt.

LINK

meer recepten op: www.milram.de
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De eerste keus.
Een leven lang.
Bij DMK zijn 14.000 mensen dag in, dag uit vol passie met melk bezig.
Samen zorgen onze melkveehouders, hun gezinnen en onze medewerkers ervoor dat we als grootste zuivelcoöperatie van Duitsland en een
van de belangrijkste leveranciers voor de Duitse levensmiddelendetailhandel op onze ruim 20 locaties melk verwerken tot levensmiddelen
van topkwaliteit. Op die basis werken we dagelijks samen aan ons doel:
in elke levensfase de eerste keus voor melkproducten van natuurlijke
oorsprong te zijn voor de consument.

www.dmk.de

@DMK_Milch

