
De eerste keus. 
Een leven lang. 





Efficiënt gebruik van grondstoffen, vegetarisch, eiwitrijk, inspirerend – eten 
wordt steeds meer een levensbeschouwing. Een gezond, uitgebalanceerd dieet is 
de nieuwe norm en verandert geleidelijk aan in een lifestyle. Bij DMK ontwikkelen 
we nieuwe concepten en producten die inspelen op de wensen van de consumenten 
en hen ondersteunen om een evenwichtig leven te leiden. Als toonaangevende 
voedingsmiddelenproducent kiezen we daarbij voor een duidelijke klant- en 
marktgerichte oriëntatie, om zuivelproducten voor elke levensfase aan te bieden.



Als moderne coöperatie kunnen 

we een duurzaam en innovatief 

assortiment aanbieden: van de 

boerderij tot op het bord van de 

consument.

Wij zijn DMK 
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 retail 
op onze ruim 20 locaties elk jaar weer  8 mil
jard kilo melk verwaarden tot levens middelen 
van topkwaliteit. Ons productassortiment, dat 
staat voor kwaliteit, veelzijdigheid en inno
vatie, reikt van babyvoeding via kaas, zuivel
producten en ijs tot ingrediënten. Als moderne 
voedingsmiddelenfabrikant focussen we daar
bij niet alleen op de grondstof, maar houden 
we bij alles wat we doen in de eerste plaats de 
behoeften en verwachtingen van de consu
menten ten aanzien van onze producten in het 
oog. Alleen zo kunnen we daaraan  voldoen 
en onszelf steeds verder verbeteren. Op deze 

De eerste keus. 
Een leven lang. 

basis werken we dagelijks samen aan ons doel: 
in elke levensfase de eerste keus voor zuivel
producten van natuurlijke oorsprong te zijn 
voor de consument. 

We hebben succesvolle merken 
Met merken zoals MILRAM, Oldenburger, 
Humana, Alete en Uniekaas genieten we veel 
vertrouwen bij consumenten in binnen en 
buitenland en hebben we ons op onze Euro
pese thuismarkt en op geselecteerde doel
markten wereldwijd als een vaste waarde 
gepositioneerd. De positie die we in de diverse 
B2C en B2Bmarkten hebben opgebouwd, 
breiden we steeds verder uit. 

Met behulp van ons eigen, gerichte trendma
nagement en de grondige kennis van klanten 
en consumenten die we in de loop der jaren 
hebben opgebouwd, stemmen we ons aan
bod daarom continu af op de veranderende 
behoeften in een zeer dynamische omgeving. 
Van babyvoeding en kaas tot wei – we weten 
hoe we het beste uit onze melk kunnen halen 
en alle waardevolle, natuurlijke bestanddelen 
ervan kunnen benutten. We combineren onze 
jarenlange knowhow met intensieve research 
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en ontwikkeling, om in onze moderne fabrie
ken innovatieve, lekkere producten te maken. 
De beste toegevoegde waarde voor onze klant 
en onze onderneming realiseren, is daarbij 
onze drijfveer.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid 
We zijn ons bewust van onze verantwoorde
lijkheid voor onze producten – van de weide 
tot de boodschappentas van de consument. 
We benutten de grondstoffen van de natuur 
optimaal en selecteren onze ingrediënten 
met de grootste zorg. We bepalen een stand
punt ten opzichte van maatschappelijk en 
politiek relevante onderwerpen, zoals min
der suiker gebruik, verpakkingen, dieren
welzijn of duurzame diervoeders en werken 
actief mee aan oplossingstrajecten. Met onze 
 duurzaamheidsstrategie en het Milkmaster 
programma streven we naar een totaalaanpak 
ter verhoging van de duurzaamheid bij de 
melkproductie. Bij het uitvoeren van die taak 
betrekken we diverse onderdelen uit de hele 
onder neming. Wij beschouwen duurzaam 
onder nemerschap niet alleen als een voor

waarde voor ons goede, natuurlijke aanbod en 
producten met een pure, onvervalste melk
smaak, maar ook als een verantwoordelijkheid 
tegenover consumenten, medewerkers en 
onze melkveehouders. 

Wij vormen een sterke gemeenschap 
Als een onderneming die eigendom is van de 
melkveehouders is de coöperatieve structuur 
een vast en centraal onderdeel van ons bedrijf. 
Wij zijn een gemeenschap die staat voor zelf
bestuur, samenwerking, solidariteit en conti
nuïteit, en voor gezamenlijke bereidheid tot 
flexibiliteit en verandering. Door het traditio
nele coöperatiemodel voortdurend verder te 
ontwikkelen, op een moderne manier vorm te 
geven en onze leden erbij te betrekken, maken 
wij het toekomstbestendig. Daarom hechten 
wij veel waarde aan een intensieve dialoog 
binnen de coöperatie en een sterk wijgevoel 
bij melkveehouders en medewerkers. Daar
mee creëren we een basis om als eenheid de 
ontwikkeling van onze onderneming actief 
vorm te geven en onze visie voor de toekomst 
daadwerkelijk te realiseren. 

ONZE WORTELS. ONZE WAARDEN. ONZE TOEKOMST.

Visie
De eerste keus voor zuivelproducten van natuurlijke oorsprong – een heel leven lang. We benut
ten de grondstoffen van de natuur optimaal en selecteren de ingrediënten met de grootste zorg.       
Zuivelproducten vormen het leeuwendeel van de portfolio en de basis van ons assortiment. Ons 
doel is de consument te begeleiden in alle levensfasen. De wensen van klanten en consumenten 
hebben voor ons prioriteit. 



Missie

We beschouwen onszelf als een voorkeurs
partner met een gedegen kennis van klanten 
en consumenten. Daarbij streven wij naar 
 maximale toegevoegde waarde en staan we 
voor onze duurzame verantwoordelijkheid. 

Waarden

Onze drie kernwaarden gelden altijd en overal: 
we zijn fair, innovatief – en handelen met 

 ondernemerszin.
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 We focussen 
op de 
consument

CEO Ingo Müller vertelt over het 

afgelopen boekjaar – en over de 

verdere koers van de DMK Group.

Als u terugblikt op het afgelopen jaar – hoe 
tevreden bent u dan over 2018? 

In een lastige marktsituatie hebben we grote 
interne uitdagingen overwonnen en een solide 
resultaat op hetzelfde niveau als vorig jaar 
behaald. DMK heeft op dit moment een stabiele 
positie, is goed gefinancierd en kan zich con
form de strategie doelgericht verder ontwikke
len. Voor mij toont dit aan dat de koers die we 
gekozen hebben juist is en dat de gezamenlijke 
inspanningen van onze ruim 14.000 mede
werkers en melkveehouders de moeite waard 
zijn geweest. 

In 2018 was de marktontwikkeling een stuk 
lastiger dan in het voorafgaande jaar, dat 
gunstig was voor de zuivelindustrie...  

De snelle marktbewegingen zijn en blijven een 
grote uitdaging voor onze hele sector en bepa
len ongeveer twee derde van onze ‘perfor
mance’. Als onderneming focussen we daarom 
vooral op dat resterende derde deel, zodat 
we een resultaat kunnen behalen dat ons de 
mogelijkheid biedt om onze melkveehouders 
een concurrerende melkprijs te betalen en de 
noodzakelijke investeringen te doen. Dat is 
geen eenmalige opgave, maar een permanent 
‘streefdoel’. 

Verder zijn we er in 2018 in geslaagd op 
een goede manier tegemoet te komen aan 
de steeds strengere eisen, vooral met het 
oog op duurzaamheidsthema’s, zoals min
der suiker gebruik, verpakkingen, dieren
welzijn of duurzame diervoerders. Met 
onze duurzaamheidsstrategie, de voor
bereidingen voor de herstructurering van 
ons Milkmaster programma en tal van 
 initiatieven zijn we zo gepositioneerd, dat 

“
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CEO-INTERVIEW

we ook over onze ondernemings grenzen  
heen bijdragen aan veranderingen in de 
 branche. Hiertoe hebben we de bedrijfstak 
in 2018 ook algemene impuls gegeven en het 
idee van een gemeenschappelijke sector
strategie voor de hele Duitse zuivel branche 
gelanceerd. Dit idee is goed ontvangen door 
de politiek en de brancheverenigingen.                                                             
Wanneer we naar onze eigen prestaties 
Wanneer we naar onze eigen prestaties           
 kijken, moeten we ook eerlijk toegeven dat 
we ondanks het stabiele resultaat niet tevre
den zijn over de melkprijs voor onze melkvee
houders in 2018. Het uitbetalingsniveau lag in 
2018 voor de hele branche onder dat van het 
jaar ervoor, als gevolg van het marktklimaat. 
In deze situatie wisten we slechts een prijs
niveau in het nationale middenveld te realise
ren – en dat is niet waar we naar streven. Hier 
ligt dus nog een taak voor ons: we bevinden 
ons midden in een ingrijpend verandering
sproces en de gedane marktinvesteringen 
hebben nog niet op alle fronten het verwachte 

effect gehad. Maar we zien op dit moment ook 
al duidelijke resultaten. Daarom is het belang
rijk dat we hard blijven werken aan concrete 
maatregelen waarmee we de komende jaren in 
de diverse bedrijfsonderdelen een duidelijke 
 verdere stijging van de toegevoegde waarde, 
en daarmee ook ons doel van een continu 
 concurrerende melkprijs kunnen realiseren. 

Een opzegging is voor de leden van de 
coöperatie de duidelijkste manier om 
hun ontevredenheid te uiten. Tegen het 
einde van het jaar besloot een aantal 
melkveehouders – samen goed voor bijna 
een miljard kilo melk – DMK te verlaten. 
Dat klopt. Deze in 2016 aangekondigde 
 opzeggingen waren een duidelijk blijk van 
ongenoegen, dat we goed hebben begrepen. 
Sinds dat moeilijke jaar hebben we onze 
 onderneming geherstructureerd, en inmid
dels profiteren onze melkveehouders van de 
eerste vorderingen. Met andere woorden: wan
neer opzeggingen een uiting van ontevreden
heid zijn, dan mogen we het als een blijk van 
 instemming beschouwen dat we bij DMK weer 
nieuwe melkveehouders mogen begroeten. 

Voor ons als onderneming waren die opzeg
gingen ook een kans waar we operationeel 
goed uitgekomen zijn en de komende tijd ons 
voordeel mee kunnen doen: de portfolio die we 
hebben opgebouwd in individuele landen en bij 

klanten en fabrieken, is overwegend afkomstig 
uit de weinig winstgevende standaardproduc
ten en zou bovendien in het lopende boek
jaar en daarna weinig hebben bijgedragen aan 
onze toegevoegde waarde. Ook met het huidige 
melkvolume kunnen we de productiecapaciteit 
van onze fabrieken volledig benutten. 

 We werken nu aan de producten 
van morgen

“
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Wanneer u zegt dat DMK ‘geherstructureerd’ 
is, dan klinkt dat vrij ingrijpend. Wat is 
er precies veranderd in het kader van het 
change-proces? 
Als ik nu ‘alles’ zou zeggen, zou dat waar
schijnlijk overdreven klinken. Maar in feite 
beschrijft het precies de indruk die ik krijg 
wanneer ik vandaag naar onze onderneming 
kijk, die de afgelopen twee jaar radicaal is 
‘verbouwd’. We hebben een nieuwe organi
satiestructuur ingevoerd, we herzien onze 
portfolio, zetten nieuwe processen op, imple
menteren een nieuwe ondernemingscultuur, 
en bovenal hebben we onze identiteit als een 
pure grondstofverwerker achter ons gelaten. 
En dit is het belangrijkste: als we ook morgen 
nog concurrerend willen zijn, moeten we ons 
positioneren als wat we zijn na de herstruc
turering: een moderne voedingsmiddelen  fa  
bri kant. Dat wil zeggen dat we vanuit de mark
ten en klanten denken, in plaats van vanuit 
de grondstof. Daar hoort ook bij dat we toege
voegde waarde belangrijker vinden dan groei 
– het gaat er niet in eerste instantie om hoe
veel melk we verwerken, maar om hoeveel de 
verwerking voor ons en onze melkveehouders 
oplevert. Daar  om moeten we bij alles wat we 

doen onze blik gericht houden op onze klan
ten en consumenten, en met onze producten 
in het gunstige geval de trend zetten, in plaats 
van er achter aan te lopen. In het kader van het 
transformatieproces is ons team organisato
risch al daarop ingesteld. Om te zorgen dat we 
dit doel bereiken, is echter een omslag in onze 
ondernemings cultuur nodig. Concreet betekent 
dit: we  moeten leren om anders te denken, 
oude  oogkleppen af te doen, nieuwe wegen te 
bewandelen en bovenal samen te werken aan 
één gezamenlijk doel. 

Als abstract begrip klinkt dat prima, waar 
wat bedoelt u concreet met ‘de trend zetten’? 
Wanneer we in tijden van snelle veranderin
gen op onze lauweren gaan rusten, stagneren 
we. Of het nu effecten van de digitalisering zijn 
die nieuwe spelers op de levensmiddelenmarkt 
brengen, of de veranderende eisen en voedings
gewoonten van de consument in de richting van 
convenience, duurzaamheid of functional food 
– we moeten ons continu intensief verdiepen in 
de wensen van de consumenten en nu al werken 
aan de producten die ze morgen willen kopen. 

Afgelopen jaar is dat in veel sectoren al goed 
gelukt: ons gestructureerde, specifiek op DMK 
toegesneden trendmanagement met externe en 
interne trendscouts toont aantrekkelijke nieuwe 
productmogelijkheden. Met MILRAM ontwik
kelen we ons op vrijwel alle gebieden beter dan 
de markt. De onlangs geopende babyvoeding
fabriek in Strückhausen vormt de basis voor de 
grote groeikansen die we zien voor het merk 
Humana. De afgelopen twee jaar hebben we in 
veel landen ons marktaandeel al kunnen vergro
ten door een scherper profiel voor de doelgroep 
moeders. Op het gebied van ijs hebben de col
lega’s met succes gefocust op partnerschappen 
met bekende merken als Baileys en MILRAM, 
die ze winstgevend verder ontwikkelen.

 We positione-
ren ons als een 
moderne voe-
dingsmiddelen-
fabrikant

“

“
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Keert dan nu, na twee intensieve jaren, de 
rust terug bij DMK? 
Ja en nee: we hebben de fase van de intensieve 
renovatie en organisatorische herstructure
ring grotendeels achter de rug. Ook het DNA 
van onze onderneming staat vast en bepaalt 
ons handelen in de toekomst. Het intensieve 
werk aan onze verdere ontwikkeling, mogen 
we echter nooit afsluiten. Stilstand is achter
uitgang in een onderneming van onze omvang 
en gezien de breedte van onze klanten en 
productportfolio. Ook als de dagelijkse werk
zaamheden moeilijk zijn, moeten we ons 
blikveld blijven verruimen en vernieuwend 
denken. Daarmee zorgen we dat we ook in de 
toekomst werk hebben. 

Als we ons daar vandaag niet om bekommeren, 
hoeven we – bij wijze van spreken – morgen niet 
meer op het werk te verschijnen. Daar  om  heb
ben we ons afgelopen jaar intensief verdiept in 
de dingen waar we ons op moeten instellen in 
de toekomst, en daaruit een strategische route 
‘DMK 2030’ ontwikkeld. De concrete vorm
geving van de bijbehorende maat regelen in alle 
bedrijfs onderdelen is een van de strategische 
hoofd thema’s in het lopende boekjaar.

Wat betekent de strategische koers voor de 
onderneming? 
Nieuwe organisatiestructuren en processen 
kunnen relatief eenvoudig worden geïmple
menteerd. Maar op zich komen we daar geen 
stap verder mee. We moeten veeleer de cul
tuur in onze onderneming veranderen, zodat 
we onze langetermijndoelen kunnen verwe
zenlijken. En die verandering begint met een 
idee. We willen met onze strategische route 
2030 iedere individuele medewerker moti
veren om de nieuw verworven ontplooiings
mogelijkheden te benutten om frisse ideeën 
in te brengen en zich los te maken van het 

CEO-INTERVIEW

Innovaties – vinger aan 
de pols:  
MILRAM Kalder Kaffee

 Als we ons vandaag niet om 
de koers voor de toekomst 
bekommeren, hebben we 
morgen geen werk meer!

“
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WAAROM IS DE STRATEGISCHE 
ROUTE 2030 VAN BELANG? 

pure grondstofverwerkingsconcept. Maar 
daarvoor is geen kantenklaar recept beschik
baar. Daarom creëren we doorlopend nieuwe 
formats en nemen we maatregelen om die weg 
af te leggen. Want er is geen bouwpakket voor 
een nieuwe ondernemingscultuur. Zo komen 
de medewerkers in het kader van onze reeks 
‘Brainfood’evenementen bijeen om de thema’s 
van morgen te bespreken met trend watchers. 
Onze ‘ruimte voor dwarsdenkers’ biedt ook 
plaats aan een nieuwe vergadercultuur en 
stimuleert zo een afdelingsoverschrijdende, 
open en creatieve uitwisseling. En ons nieuwe 
motto – ‘De eerste keus. Een leven lang’ – 
ondersteunt onze ingeslagen weg, doordat het 
de visie, missie en waarden overzichtelijk en 
begrijpelijk samenvat.

Dus een nieuwe strategie? 
Nee. Onze vooruitblik naar 2030 is geen 
nieuwe strategie en geen herstructurerings
programma, maar eerder een evolutie van 
de koers die we de afgelopen twee jaar heb
ben gevolgd. Die houden we ook in de toe
komst en zullen we niet wijzigen op grond van 
kort stondige marktbewegingen. Wanneer we 
beter willen worden en kosten willen bespa
ren, moeten we bepalen waar we heen willen. 
Anders nemen we kortetermijnbeslissingen 
die in de toekomst onze weg versperren en 
voor dubbel werk zorgen. De activiteiten zijn 
en blijven een uitdaging, dat is duidelijk. Maar 
door verder te kijken dan onze neus lang is, 
zorgen we dat we ook in de toekomst nog werk 
hebben. 

Samenvattend: welke uitdagingen moet de 
DMK Group aangaan? 
Met de ingeslagen weg hebben we de basis 
gecreëerd van waaruit we nu – terwijl we 
openstaan voor verdere ontwikkelingen en 

 aanpassingen – naar de toekomst kunnen 
 kijken: hoe zal onze omgeving er in de toe
komst uitzien, hoe ziet boodschappen doen 
eruit in 2030, welke wensen zullen de consu
menten hebben, wie zullen onze concurrenten 
zijn, hoe beïnvloedt digitalisering ons bedrijf? 
Daar moeten we de antwoorden op zien te 
vinden, zodat we weten hoe we onze onder
neming moeten ontwikkelen en positioneren 
in een sterk competitieve omgeving, om ook 
in de toekomst concurrerend te blijven. Laten 
we de smartphone als voorbeeld nemen. De 
technologie in de toe stellen verandert slechts 
in beperkte mate van jaar tot jaar. Maar als we 
1015 jaar terugkijken, dan is ons dagelijks leven, 
de manier waarop we informatie  verzamelen en 
media consumeren, volledig op zijn kop gezet. 
Daarom moeten we onze blik voort durend op 
de toekomst gericht houden, zodat we deze 
processen  kunnen benutten voor de ontwik
keling van de DMK Group. 

▶ Met de gehele organisatie focussen 
op een consistent doel met duidelijke 
prioriteiten

▶ Duurzaam concurrentievermogen en 
een succesvolle toekomst zeker stellen

▶ Vroegtijdig een nieuwe koers uitzetten 
en tijdige oriëntatie op groeigebieden
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ONDERWERPEN DIE ONS NA AAN HET HART LIGGEN



Holistisch denken 
We kiezen daarbij voor een holistische aan
pak, die belangrijke onderwerpen als dieren
welzijn, klimaatbescherming, duurzame 
 diervoeders en basisgrondstoffen aan de orde 
stelt in de toeleveringsketen. En met succes: 
niet alleen nemen we met 2,9 miljard kilo in 
Duitsland een toppositie in wat betreft gmo
vrije melk – we werken ook aan recyclebare 

Wie aan melk denkt, denkt aan 

natuur – dat geldt ook voor ons. 

Het is voor ons van cruciaal belang 

dat onze hoogwaardige, natuurlij-

ke zuivelproducten geproduceerd 

worden in harmonie met mens en 

natuur. Daarom werken we er met 

onze duurzaamheidsstrategie en 

het Milkmaster-programma sys-

tematisch aan om duurzaamheid 

van boerderij tot koelschap in onze 

toeleveringsketen te verankeren.

We zijn ons 
bewust van onze 
verantwoordelijkheid 

verpakkingen voor kaas, gebruiken  allang 
geen kunststoffen meer die in het kader 
van nieuwe verordeningen in de toekomst 
 moeten worden afgebouwd, en hebben zowel 
via klimaat beschermingsprojecten als door 
interne maat regelen zoals een afvalverwer
kingsdatabase al tal van verbeteringen in gang 
gezet. Daartoe willen we ook in de  toekomst 
de samenwer king met onder meer onze 
 klanten en partners verder bevorderen. 

De insteek hierbij is efficiënt ondernemer
schap, dat de eisen van klanten en consumen
ten afstemt op de operationele vereisten aan 
de melkveehouders. Onze strategie concen
treert zich daarom niet alleen op individuele 
zaken, maar ook op de omvangrijke en com
plexe integratie van aspecten van dierenwel
zijn, milieubescherming en de economische 
perspectieven van de melkveehouders. 

Trends zien 
Bij levensmiddelen behoort duurzaamheid tot 
de mondiale megatrends: waar komt de voeding 
vandaan, hoe wordt ze geproduceerd? Aspecten 
als dierenwelzijn, regionale binding, duurzaam
heid en maatschappelijke betrokkenheid wor
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den steeds belangrijker. Bij een onderzoek in 
17 landen sprak 43 procent van de ondervraag
den zich uit voor gentechvrije producten en 37 
procent voor levensmiddelen uit de eigen regio. 
Ook is er steeds meer aandacht voor de verpak
kingen. Met ons innovatieinitiatief ‘Toekomst 
verpakking’ pakken we deze trend op, waarbij 
het primair gaat om het vermijden en recyclen 
van kunststoffen en de kringloopeconomie. 

In deze context participeren we in onderzoek
sprojecten, geven we opdracht tot studies en 
organiseren we workshops en pilotprojecten. 
De doelen: minder kunststof, betere recycle
baarheid en het gebruik van hernieuwbare en 
composteerbare grondstoffen. 

Dat dit de juiste aanpak is, toont ons gerichte 
trendmanagement waarmee we trends vroeg
tijdig signaleren en in onze productportfolio 
integreren. Daarom zetten we nu in op onder
zoek en analyse van megatrends op de lange 
termijn en op een gestructureerd trend en 
innovatieproces. Omdat trends overal ter 
wereld ontstaan, worden ze niet alleen door 
interne, maar ook door externe trendscouts in 
de metropolen van deze wereld nauwlettend 
gevolgd, zodat we klantenwensen al kunnen 
opsporen voordat ze door de klanten geformu
leerd zijn. 

Cultuur van waardering 
Wanneer we ‘in harmonie met mens en 
natuur’ zeggen, dan focussen we wat betreft 
de mensen, naast onze melkveehouders, 
 voor al ook op onze medewerkers – want 
 zonder hun dagelijkse inspanningen, deskun
digheid en betrokkenheid zouden we niets 
tot stand kunnen brengen. Daarom hech
ten we er als werkgever veel waarde aan om 
alle medewerkers uit te dagen en vooruit te 
helpen. De afgelopen twee jaar hebben we 
onze medewerkers met de nodige uitdagin
gen geconfronteerd: we hebben het bedrijf 
geherstructureerd en een reorganisatie door
gemaakt, waarbij een vijfde van de huidige 
7.700 werknemers een nieuw takenpakket 
heeft gekregen. We willen onze medewerkers 
vooruithelpen met optimale bij en nascho
lingsmogelijkheden, maar ook met onze 
 cultuurverandering, die gekenmerkt wordt 
door transparantie, waardering, leiderschaps
capaciteiten en intensieve samenwerking. 

Bovendien gaan we ook in op de voortdurend 
veranderende behoeften, zoals home office 
of jobrotation, die door een nieuwe genera
tie worden aangedragen. Want uiteindelijk is 
het samenspel tussen ‘wijgevoel’, individuele 
ondersteuning en flexibiliteit in het beroeps
leven typerend voor een moderne werkgever. 
Om te zorgen dat iedere medewerker in onze 
onderneming het nut van zijn taken en zijn 
persoonlijke invloed op het resultaat van de 
onderneming kan herkennen, laten we actief 
een frisse wind waaien door ons geherstruc
tureerde bedrijf. Daartoe hebben we een har
monieuze set HRinstrumenten ontwikkeld, 
gebaseerd op de kernwaarden van de onderne
ming ‘met ondernemerszin’, ‘fair’ en ‘innova
tief’ en een nieuw opgezet competentiemodel. 

Meer dan 

14.000  
melkveehouders & medewerkers   

zijn voor DMK aan het werk 
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ZUIVELPRODUCTEN

252
onderscheidingen   

voor DMK-producten 



Onze passie is melk, die we verwaarden tot 
hoogwaardige zuivelproducten, zoals slagroom 
of kwark, en tot convenienceoplossingen voor 
de gastronomie en hotels. Met onze merk en 
handelsmerkproducten stellen wij de norm voor 
de levensmiddelendetailhandel in Duitsland en, 
via onze exportmerken Oldenburger en Rose, tot 
ver daarbuiten. 

MILRAM heeft een onderscheiding gekregen 
Wanneer je iets in je portfolio hebt dat onlangs de 
onderscheiding ‘Merk van de Eeuw’ heeft gekre
gen, is dat geen toeval. Ons product MILRAM 
FrühlingsQuark, met zijn rijke traditie, is onder
scheiden omdat we het telkens opnieuw hebben 
uitgevonden. MILRAM is heel populair bij de con
sument: op basis van een enquête onder 70.000 
huishoudens en individuele kopers werd het 
gekozen als een van de ‘Topmerken van 2018’. 

Emoties verbinden 
Steeds chiquer, exotischer, individueler – in een 
tijd waarin ‘food’ tot ‘fashion’ verwordt, gaan wij 
voor vroegtijdige adaptatie van actuele en toe
komstige trends. Voeding wordt in toenemende 
mate een uiting van de persoonlijke lifestyle. 
 Consumenten willen producten die ze kunnen 
vertrouwen. Met nieuwe, vlotte MILRAMproduc
ten en campagnes zetten daarom in op de ver
dere emotionalisering van ons merk en creëren 
we met nieuwe producten zoals MILRAM Kalder 
Kaffee, Friesen Drink of Moin Kakao een inten
sieve verbinding met onze NoordDuitse ‘baker
mat van de versproducten’. 

Wij stellen de norm 

Gisteren niche, vandaag mainstream 
Ook gezondheidsbewuste voeding heeft zich van 
niche tot mainstream ontwikkeld. Een vergelijk
bare trend zien we bij alternatieve manieren van 
zoeten en minder gebruik van suiker. Wij spelen 
daarop in met een groot innovatieinitiatief. Als 
eerste stap verminderen we geleidelijk het suiker
gehalte in het MILRAMassortiment, zodat consu
menten die aan suiker gewend zijn onze produc
ten nog steeds lekker vinden. Daarbij sluiten we 
zoetstoffen en op zoetstoffen gebaseerde aroma’s 
bewust uit. 

Ons tweede initiatief zijn nieuwe producten die 
we van begin af aan zonder suiker resp. zoetstof
fen of met een lager suikergehalte produceren: 
MILRAM Kalder Kaffee wordt volledig zonder toe
voeging van suiker of zoetstoffen uitgebracht en 
de MILRAM Buttermilch Drinkversie van dit jaar, 
de nieuwe soorten MILRAM Feinen Quark Creme, 
de MILRAM Skyr Drinks en MILRAM FoodService 
skyrdessert maken we met minder suiker.

Onderscheiden als Merk van de Eeuw:  
MILRAM FrühlingsQuark
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KAAS

1,8
procent jaarlijkse groei                        
in de totale kaasmarkt 



Waar ooit het boterhamzakje of broodtrom
meltje het beeld domineerden, eten mensen 
tegenwoordig liever een snelle pizza of een 
sandwich. Restaurants en takeawayketens zijn 
beeldbepalend in onze steden en voor onze 
nieuwe voedingsgewoonten. Onderweg snel 
iets te eten halen, behoort tot de megatrends 
en is een van de redenen dat de totale markt 
voor kaas wereldwijd met zo’n 1,8 procent per 
jaar groeit. Ook trends als regionale binding en 
natuurlijkheid geven kaas een impuls: steeds 
meer mensen geven de voorkeur aan onver
valste streekproducten. Met ons veelzijdige 
aanbod stemmen we onze kaasstrategie af op 
deze drie trends. 

Mozzarella boomt
Pizza Margherita, capresesandwiches, pasta
gerechten of salades met tomaat en mozzarella – 
dit Italiaanse kaasbolletje is een van de winnaars 
bij de trend van gemakkelijk eten: de markt voor 
mozzarella groeit jaarlijks met vijf tot acht pro
cent. Het zorgt voor veel eiwit, calcium en nog 
meer smaak op de moderne menukaart. Daarom 
hebben we op twee locaties geïnvesteerd in de 
uitbreiding van de mozzarellaproductie. Daar 
wordt de kaas volgens de karakteristieke pro
ductiemethode gekneed, geroerd en uitgerekt. 

Een stukje thuis in het koelschap  
Als zuivelcoöperatie zijn we actief in tien Duitse 
deelstaten, en daardoor hebben we een sterke 
regionale binding. Met producten zoals  Müritzer, 

Sylter of Küstenkäse van MILRAM kunnen we 
het beste van onze NoordDuitse bakermat voor
schotelen aan consumenten in heel Duitsland. 
Via het kaasaanbod van onze Russische dochter 
RichArt, gemaakt van regionale melk, en het 
Nederlandse merk Uniekaas, al 50 jaar toonaan
gevend op het gebied van Goudse kaas, staan 
we ook in geselecteerde buitenlandse markten 
garant voor een grote productkennis  en regio
nale kaasspecialiteiten. Zo zijn de authentieke 
Uniekaasproducten gebaseerd op traditionele 
recepten en worden ze in onze Nederlandse 
locaties geproduceerd van 100 procent verse 
weidemelk. Om de positieve ontwikkeling nog 
verder te stimuleren, hebben we het merk nieuw 
leven ingeblazen met een fris en toch traditio
neel Nederlands design, nieuwe recepturen en 
innovatieve kaasconcepten. 

Kaas – regionaal,                
natuurlijk & convenient

Ons vlaggenschip bij 
Gouda Holland-kaas
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BABYVOEDING

1950
In dit jaar ontwikkelde Humana  de 
eerste zuigelingenvoeding naar 
het voorbeeld van moedermelk   



Kinderen zijn onze toekomst – elke dag opnieuw 
vertrouwen ouders in meer dan 50 landen over 
de hele wereld op ons merk Humana. Met onze 
poedermelk en speciale voeding voor baby’s en 
peuters zijn wij een betrouwbare partner voor 
ouders als het om hoogwaardige en innovatieve 
babyvoeding gaat. Het Humanaassortiment 
omvat graanproducten, babyvoeding in glazen 
potjes, desserts, thee, sappen, bronwater en 
voedingssupplementen voor baby’s en moeders 
die borstvoeding geven. Dochteronderneming 
Sunval is gespecialiseerd in biobabyvoeding 
voor private labelklanten. 

Iedereen kent Alete 
Naar verwachting zal de markt voor babyvoe
ding de komende jaren een verdere winstge
vende groei doormaken. Met de overname van 
de merken en de distributie van Alete GmbH 
en German Babyfood GmbH hebben we poten
tieel ontsloten in nieuwe segmenten, naast de 
klassieke poedermelkvoeding. Al sinds de jaren 
50 van de vorige eeuw vormen de glazen potjes 
 Aletebijvoeding een vast element in het leven 
van veel jonge gezinnen. De merken Alete en 
Milasan vormen een zinvolle aanvulling op ons 
babyvoedingsassortiment en zorgen tegelijk 
voor een flinke verruiming van het afzetgebied. 

Van moeders voor moeders 
Een mijlpaal en een zichtbare uiting van het 
Humanaconcept ‘Van moeders voor moeders’ 
is de innovatieve verpakking myHumana Pack. 
De verpakking, die speciaal is afgestemd op de 
behoeften van moeders, is het resultaat van een 
enquête onder circa 6.700 moeders over de hele 

wereld. Op basis van hun antwoorden hebben we 
voor de kerncategorie poedermelkvoeding een 
optimale oplossing ontwikkeld met het oog op veilig
heid, goede hanteerbaarheid, aansprekend design, 
 perfecte dosering en bescherming tegen bacteriën. 

Nieuwe thuisbasis voor babyvoeding 
Met het merk Humana hebben we de afgelopen 
jaren een duidelijke groeikoers gevolgd, en met 
succes. Want inmiddels hebben we ons als markt
leider op het gebied van speciale en zuigelingenvoe
ding gepositioneerd in de fel bevochten Europese 
sectorale markt Italië. Onze nieuwe productielocatie 
voor babyvoeding in Strückhausen vormt een con
sequente vervolgstap in onze strategie, gericht op 
een hogere toegevoegde waarde en versterking van 
de merkactiviteiten. We hebben 145 miljoen euro 
gestoken in de modernste techniek, een hoogwaar
dige infrastructuur en energiezuinige processen 
en installaties, en zo een van de modernste fabrie
ken voor babyvoeding in Duitsland gecreëerd. Dat 
stelt ons in staat om in de regio Wesermarsch elk 
jaar zo’n 40 miljoen kilo melk afkomstig van regio
nale, gentechvrije productie te verwerken tot baby
voeding van de hoogste kwaliteit melkpoeder voor 
de wereldwijde markt. 

Babyvoeding met 
traditie en toekomst 

Ontwikkeld volgens de wensen 
van moeders: myHumana Pack

 25



IJS

124 
bolletjes  

zoveel ijs eet een Duitser   
per jaar 



IJskoud en al eeuwenlang ‘hot’. Sinds de oud
heid verrijkt consumptieijs het culinaire palet, 
en niet alleen op warme dagen. Maar ook al is 
de populariteit van ijs door de eeuwen heen 
onveranderd gebleven – bij de ingrediënten en 
smaakvarianten moeten we met de tijd mee
gaan. We hebben onze port folio de afgelopen 
jaren drastisch gewijzigd met innovaties zoals 
karnemelk en skyrijs en onze ijsactivitei
ten sinds de herstructurering nog een extra 
impuls gegeven met nieuwe varianten op basis 
van bekende merkproducten. Door ons aan
bod met een haarscherp trendgevoel uit te 
breiden, zijn we binnen een zeer kort tijds
bestek in de top 5 van de branche in Europa 
beland. Dat geldt voor nieuwe uit vindingen, 
zoals Baileysijs in een hoorntje, het hoog
waardige MILRAM Moinmelkijs met 70 pro
cent melkgehalte of het eiwitrijke  MILRAM 
skyrijs. 

Succesvolle samenwerking 
Baileys, MILRAM en sinds kort ook Bahlsen: 
met onze ijscreaties voor bijzondere merken 
plaatsen we nieuwe accenten en creëren we 
raakvlakken met hun fans. Na het grote succes 
van Baileysijs in een beker en op een stokje 
breiden we dit assortiment met ‘Vanilla Choco
late Desire’ en ‘Double Chocolate Luxury’ nu 
uit naar het op een na sterkste marktsegment, 
het hoorntje. Ons merk MILRAM is ook bij ijs 
de bakermat van versproducten. Het biedt 
voor elk wat wils, van ons klassieke  MILRAM 
MOINijs in de 500 ml versverpakking tot 
 MILRAM karnemelkijs citroen.

Ons gevoel voor ijs 

Met Bahlsen schrijven we nu het volgende 
hoofdstuk van de succesvolle merksamen
werkingen en creëren we nieuwe impulsen 
met verschillende ijssoorten met de bekende 
koekjesklassiekers Bahlsen Ohne Gleichen en 
Messino. 

Onbekommerd genieten 
Minder vet, minder suiker, minder calorieën – 
ook wij spelen met nieuwe ijssoorten in op de 
trend van bewustere voeding. Onze populaire 
MILRAM Skyr vormt een fruitig, eiwitrijk en 
vetarm alternatief voor traditioneel consump
tieijs: gemaakt van skyr en veel melk. Skyr 
komt oorspronkelijk uit IJsland en is verge
lijkbaar met magere kwark of yoghurt. Na de 
varianten frambooscranberry en abrikoos 
duindoornbes hebben we het assortiment 
uitgebreid met de fruitige combinatie bosbes 
vlierbes. 

DMK brengt een 
koekjesklassieker 
in het koelschap
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INGREDIËNTEN

43 
procent van de Duitsers die               

regelmatig sporten 
koopt meerdere keren per maand 

specifieke sportvoeding 



Pizza, taart, chocolade, vegan steaks, energie
repen – op het eerste gezicht hebben dat soort 
producten weinig te maken met de grootste 
zuivelcoöperatie van Duitsland. Maar toch: als 
je goed kijkt, blijken ook deze voedingsmid
delen vaak een flinke portie DMK te bevatten. 
We gebruiken onze waardevolle grondstof ook 
voor een brede portfolio met B2Boplossingen 
voor de verwerkende industrie. Deze gebruikt 
DMKingrediënten zoals gecondenseerde melk, 
slagroom, boter, melkpoeder en kaas vooral 
voor zoet en bakwaren, convenience food, 
sport en babyvoeding. 

Met passie gemaakt 
Onze dochterondernemingen wheyco en DP 
Supply completeren het portfolio met veelzijdige 
toepassingen. DP Supplyproducten treffen we 
aan in bakwaren, soepen, sauzen en snacks, 
warme en koude dranken, vleeswaren en ijs. 
wheyco focust op de ontwikkeling en productie 
van kwalitatief hoogwaardige en hooggeconcen
treerde weiproteïnen, zoals lactose en permeaat, 
die vooral worden gebruikt voor baby en sport
voeding en in de dranken, bakwaren, vlees en 
zuivelindustrie. 

Een marktsegment dat ook in de toekomst 
belangrijk voor ons zal blijven, is de sector Health 
& Sports Nutrition. Het zogenaamde ‘healthy 
hedonism’ behoort net als ‘convenience’ – of 
in het Nederlands ‘gemak’ – tot de vijf grootste 
levensmiddelentrends en geeft een impuls aan 
de energierepen en poeders als voedingssup
plement voor sporters en gezondheidsbewuste 
mensen. Vrijwel altijd van de partij: weiproteïne. 

Focussen op wat echt belangrijk is 
Dergelijke trends staan centraal in onze op 
toegevoegde waarde gerichte weistrategie. 
Want zowel bij de ontwikkeling van ons 
Ingrediëntenportfolio als bij de markten 
waarin we hiermee actief zijn, concentreren 
we ons op segmenten met veel potentieel. Dat 
leidt tot een zwaartepuntverschuiving in de 
richting van Clinical, Infant en Sports Nutrition 
ten opzichte van magere melkpoeder, en een 
gerichte uitbreiding van reeds succesvolle 
activiteiten in bepaalde doelregio’s. 

Geliefd in China 
Op het Aziatische continent behoort naast 
Japan vooral China tot onze belangrijkste 
doelmarkten. Met onze producten, die qua 
samenstelling en functionaliteit zijn afgestemd 
op de behoeften van de klant, positioneren 
we ons als een fabrikant van hoogwaardige 
producten, ‘made in Germany’. 

In China hebben we inmiddels al tien jaar de 
reputatie van kwaliteitsleverancier en daardoor 
kunnen we met onze productportfolio van 
op melk en wei gebaseerde ingrediënten voor 
levensmiddelen en babyvoeding, klinische voe
ding en sportvoeding ons graantje meepikken 
van de marktgroei. En als het aan de experts 
ligt, mogen we daar nog het nodige van ver
wachten: voor segmenten als klinische voeding 
en sportvoeding gaan deskundigen in de nabije 
toekomst uit van flinke groeipercentages in de 
Chinese markt. 

DMK op ieders tong 
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Met circa 7.700 medewerk
ers verdeeld over meer dan 
20  vestigingen in Duits
land,  Nederland en andere 
internationale hubs verwaardt 
de grootste Duitse zuivercoö
peratie melk tot kwalitatief 
zeer hoogwaardige levens
middelen. De productportfolio 
reikt van kaas en andere zuivel
producten tot ingrediënten 
en babyvoeding, en van ijs tot 
gezondheids producten. Mer
ken zoals MILRAM, Oldenbur
ger, Uniekaas, Alete en Huma
na genieten bij consumenten 
in binnen en buitenland veel 
vertrouwen en zorgen ervoor 
dat de onderneming een vaste 
waarde is op haar thuismarkt 
en op geselecteerde doelmark
ten wereldwijd. Als een van de 
grootste leveranciers van de 
Duitse retail en met een omzet 
van EUR 5,6 miljard behoort 
DMK Group binnen Europa tot 
de toonaangevende onderne
mingen in de zuivelindustrie.

Over de DMK Group 

2,9
Focus op Europa en 
geselecteerde doel
markten wereldwijd 

8 
miljard  

kilo melk  
verwerkt

Private Label Industrie IJs

Merk Baby Internationaal

GEORGANISEERD IN ZES BUSINESS UNITS 

DMK is een van de belangrijkste 
leveranciers van de Duitse retail 

miljard kilo gmovrije melk, 
per mei 2019 

ONZE TOEGEVOEGDE WAARDE 

5,6 Miljard euro 
omzet in 2018 

Melkprijs per  
kilo die aan 
melkvee
houders 
wordt betaald 

2015 2016 2017 2018

27,57 
cent/ 
kilo 

25,20 
cent/ 
kilo 

36,29 
cent/ 
kilo  

33,57 
cent/ 
kilo  

ONZE MELK 

PARTNERS DUURZAAMHEID

ONZE MARKTEN 



14.000 
melkveehouders en 
medewerkers 

DE MENSEN ACHTER DE DMK GROUP 

200
Trainees 

Per juni 2019 

ONZE LOCATIES IN DUITSLAND EN NEDERLAND 
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Meer informatie kunt u vinden in het 
digitale jaar- en duurzaamheidsverslag 
2018 op www.dmk.de. 
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