
     Passie voor 
voedingsmiddelen

“

Onderneming 2018

“



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

8,1  
miljard kilo    

rauwe melk verwerkt
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Deskundigheid op grond van erva-
ring en regionale wortels – wij zijn 
DMK: ongeveer 7.700 medewer kers 
en ruim 7.500 melkveehouders.  

Als grootste Duitse zuivelcoöperatie verwerken 
we in meer dan 20 vestigingen in Duitsland en 
Nederland elk jaar zo'n 8 miljard kg melk tot 
zuivelproducten van topkwaliteit. En dat met de 
typische passie van DMK, of het nu op de bedrij
ven van onze melkveehouders of in de zuivel
fabrieken is. DMK geeft vorm aan de toekomst. 
Daarbij wordt klassiek vakmanschap gecombi
neerd met onderzoeksprojecten, digi talisering 
en trends. En natuurlijk staat de consument bij 
ons centraal. Als moderne voedingsmiddelen
producent richten we ons naar zijn wensen, de 
actuele trends en ontwikkelingen.

Vinger aan de pols 
Wij weten wat consumenten wereldwijd wensen. 
We gebruiken onze innovatie, onderzoeks en 
ontwikkelingsafdelingen om op basis van onze 
marktanalyses nieuwe producten te ontwikkelen, 
die bij miljoenen consumenten in de smaak vallen. 

De passie voor     
voedingsmiddelen.  
Het zit DMK in het bloed. 

Onze deskundigheid berust op een eeuwen
lange traditie, vakmanschap en doorlopende 
research & development. Dankzij deze know
how zijn we in staat onze afspraken met klanten 
en consumenten op het gebied van prestaties 
en kwaliteit elke dag opnieuw na te komen. 

Sterk assortiment 
Ons brede assortiment op het gebied van kaas, 
zuivelproducten, ingrediënten, babyvoeding en 
speciale diervoederproducten is goed voor een 
omzet van 5,8 miljard euro. Op dit moment zijn 
wij de op drie na grootste leverancier van de 
Duitse retail. Merken zoals MILRAM, Olden
burger, Uniekaas en Humana genieten een 
groot vertrouwen bij gebruikers in binnen en 
buitenland en zorgen ervoor dat onze onder
neming in onze thuismarkten en op geselec
teerde kernmarkten wereldwijd een gevestigde 
speler is. Daarbij associëren consumenten onze 
merken met een kwaliteit, veelzijdigheid en 
innovatievermogen die veel verder gaan dan bij 
standaardproducten.

ONZE WORTELS. ONZE WAARDEN. 
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Partner van onze klanten  
We hebben onze belangrijke positie binnen de 
zuivelindustrie verworven door als partners 
samen te werken met onze klanten in de 
sectoren handel, industrie en grootverbruik.  
Zij hebben vertrouwen in ons dankzij ons assor
timent dat precies op hun behoeften inspeelt 
en de grote leveringsvolumes die we kunnen 
garanderen. Maar vooral dankzij onze com
promisloze kwaliteitsnormen: of het nu om 
grondstoffen, machines, melkveebedrijven, 
verpakking of transport gaat – we controleren 
elke stap in onze productieketen en garanderen 
een door lopende kwaliteitsborging en de 
hoogste hygiënestandaarden.

Onderneming van leden-melkveehouders 
Los van alle veranderingen en marktbewegin
gen heeft onze onderneming een aantal  
kernpunten. Daartoe behoort het primaire 
doel om voor de leden van de coöperatie een 
betrouwbare en toekomstbestendige partner 
te blijven en ook op de lange termijn een 
concurrerende melkprijs te kunnen uitkeren. 
Als een van de grootste coöperatieve zuivel
ondernemingen van Europa voelen we bij alle 
activiteiten en investeringen de verantwoorde
lijkheid om ons steentje bij te dragen aan een 
hechte moderne coöperatie. Daartoe behoort 
op de eerste plaats een actieve en transparante 
samenwerking. 

Als coöperatieve onderneming hebben we 
onze wortels in de regio's, maar zijn we tege
lijk wereldwijd vertegenwoordigd in markten 
met veel potentieel. Organisatorisch fungeert 
de coöperatie daarbij als de moedermaat
schappij die verantwoordelijk is voor onze 
belangrijkste grondstof: melk. De verwerking 
van die grondstof in allerlei voedingsproducten 
voor miljoenen mensen is de kerntaak van 
onze medewerkers van Deutsches Milchkontor 
GmbH (DMK). 

Verantwoordelijkheid nemen 
Een andere belangrijke factor is onze inzet 
voor duurzaam ondernemen in harmonie met 
mens en milieu en een verantwoorde melk
productie. Voor deze gemeenschappelijke taak 
hebben we in ons Duurzaamheidsprogramma 
DMK 2020 concrete en bindende doelstellingen 
en maatregelen vastgesteld. 

Naast melkveehouderij, milieu, melk en maat
schappij behoort ook ons team tot de belang
rijke strategische gebieden. We willen voor 
iedere werknemer een eerlijke en betrouwbare 
werkgever zijn die voldoende perspectieven 
biedt. Om dit te bereiken, creëren we een werk
omgeving waarin medewerkers zich prettig 
voelen, die hen inspireert,  focust op de essen
tiële aspecten van hun werk, en hen de kans 
biedt zich persoonlijk te ontwikkelen.

7.500  
melkveehouders                                   

leveren melk aan DMK 

7.700  
medewerkers

zijn voor DMK aan het werk 

ONZE WORTELS. ONZE WAARDEN. 



  Het tij 
     is gekeerd

INTERVIEW MET INGO MÜLLER 

Na zijn opleiding bij Nordmilch eG 
was Ingo Müller werkzaam in een 
scala van functies binnen de on-
derneming 

In 2011 werd hij verantwoordelijk 
voor de business unit Ingrediënten, 
het Centrale Kwaliteitsmanage-
ment en Research & Development. 
Voor die tijd was hij Directeur 
Landbouw en topman bij Nord-
milch eG (2009–2011). 

In september 2016 werd de nu 
46-jarige ingenieur in de 'Milch 
und Molkereiwirtschaft' benoemd 
tot CEO van de DMK Group. 

Müller is getrouwd en heeft twee 
kinderen. 

“ “
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CEO Ingo Müller over het 
afgelopen boekjaar – en over de 
nieuwe koers van de DMK Group. 

De markt was de Duitse melkveehouders 
en zuivelondernemingen in 2017 gunstig 
gezind… 
Dat klopt. Nadat onze branche de afgelopen 
twee jaar de ernstigste marktcrisis in tientallen 
jaren doormaakte, is dit boekjaar het tij 
gekeerd. Natuurlijk heeft dit ook een duidelijk 
positief effect op de omzet gehad en het 
verbeterde resultaat van DMK. Dat we voor het 
eerst een melkprijs konden uitbetalen die 
boven het gemiddelde van de Duitse zuivel
bedrijven ligt, laat echter ook nog iets anders 
zien: we hebben onder deze marktomstandig
heden bovengemiddeld veel bereikt voor onze 
melkveehouders. Het ingrijpende veranderings
proces waarmee we DMK weer op de juiste 
koers hebben gebracht, heeft daarbij een 
beslissende rol gespeeld. Daarmee hebben wij 
de voorwaarden gecreëerd om nog meer te 
kunnen profiteren van de gunstige markt
ontwikkelingen. 

De titel van het jaarverslag en duurzaam-
heidsverslag 2016 luidde 'In beweging'. 
Wat is er in 2017 feitelijk veranderd? 
We hebben een plan van aanpak met vier 
concrete doelen: een meer gestroomlijnde 
organisatie, betere grondstofplanning, minder 
uitgaven en een geoptimaliseerde portfolio. 
Deze doelen hebben we bereikt: na een uitge
breid organisatorisch en technisch omschake
lingsproces bestaat onze organisatie nu uit 
zes zelfstandige business units met een nieuw 
samengesteld team van leidinggevenden. 
Ongeveer 1.500 medewerkers hebben nieuwe 
functies gekregen en de noodzakelijke perso
neelsinkrimping is volgens plan uitgevoerd. 

Een belangrijk element van de grondstof
planning en onze bijdrage aan een duurzame 
melkproductie in Duitsland is ons Milkmas
terprogramma. Met dit programma voor een 
verantwoorde duurzame melkproductie, dat we 
inmiddels nog verder geoptimaliseerd hebben, 
wisten we in 2017 belangrijke stakeholdergroe
pen te overtuigen. Tegelijk hebben we ons met 
2,3 miljard kg nietgenetisch gemodificeerde 
melk binnen slechts 18 maanden ontwikkeld tot 
dé aanbieder van GMOvrije melkproducten in 
Duitsland en Europa. Een verbeterde grondstof
planning vergt ook ingrepen, zoals de sluiting 
van fabrieken met een te lage bezettingsgraad 
of toegevoegde waarde. Een dergelijk besluit 
hebben we in de loop van 2017 genomen voor de 
locaties Rimbeck, Bad Bibra, Bergen en voor een 
deel van Nordhackstedt. 

Dat klinkt alsof 2017 volledig in het teken 
van verandering stond. Maar welk effect 
had dit afgelopen jaar op het assortiment?
We hebben aanzienlijke vorderingen gemaakt 
met onze continue portfoliooptimalisatie. Onze 
verschillende productgroepen worden doorlo
pend beoordeeld op winstgevendheid en port
folio's die tot onvoldoende toegevoegde waarde 
leiden, worden afgestoten. Tegelijk hebben we 
onder andere met nieuwe impulsen voor de merk
activiteiten en de in 2017 gestarte bouw van een 
fabriek voor babyvoeding in Strückhausen ons 
portfolio uitgebreid op punten waar we kansen 
zien . En die kansen liggen wat ons betreft niet in 
meer standaardproducten, maar in meer marge.

Er was duidelijk ook sprake van beweging 
wat betreft het jaarverslag en duurzaam-
heidsverslag. Waarom heeft u dit jaar 
gekozen voor een digitaal verslag? 
Het digitale verslag is niet alleen beter voor 
het budget en het milieu. Het biedt ook nieuwe 
mogelijkheden wat betreft de presentatie en de 
gelegenheid om de lezers daar te bereiken, waar 
ze de informatie zoeken: online. Bovendien 
biedt het de lezer meer gemak bij het zoeken 
naar individueel relevante content. En niet in 
de laatste plaats kunnen we op deze manier ook 
heel precies analyseren welke onderdelen van 
ons verslag de lezers interessant vinden, en deze 
informatie benutten bij de verdere ontwikkeling 
van onze communicatie. 

Tenslotte hebben we het hier over dezelfde 
voordelen die het thema digitalisering vandaag 
de dag op alle niveaus en in alle branches be
looft: de gegevensbasis vergroten en aan elkaar 
koppelen en de efficiëntie verhogen. Hierdoor 
kunnen we bestaande activiteiten verbeteren en 
nieuw potentieel ontsluiten. Tegen deze achter
grond onderzoeken en ontwikkelen we op alle 
niveaus van ons bedrijf de digitale mogelijkhe
den – variërend van sensorgestuurde reinigings
systemen via productieanalyses tot een digitaal 
serviceaanbod voor onze klanten. Dit omvat 
uiteraard ook de diverse communicatiekanalen 
van onze onderneming met melkveehouders, 
medewerkers, stakeholders en de overheid.

Ook hier is er dus opnieuw van alles in 
beweging. Wanneer keert de rust terug bij 
de grootste zuivelproducent van Duitsland? 
Nooit. De afgelopen jaren waren natuurlijk 
extreem: de fusie met Humana, het wegvallen 
van de quota, de ernstige crisis in de zuivel
markt en het ingrijpende changeproces in onze 
onderneming hebben ons allemaal in spanning 
gehouden. Het idee van rust of 'nu blijft alles bij 

het oude', is echter principieel al een utopie. Als 
grootste zuivelbedrijf van Duitsland zullen we 
ook in de toekomst in een zeer volatiele markt 
opereren. Omgekeerd betekent dit: zolang de 
markt in beweging is, moeten ook de spelers op 
de markt flexibel blijven als ze succesvol willen 
zijn. Het is belangrijk dat we weten in welke 
richting we ons willen bewegen.  

Dat betekent dat het spannend blijft. Maar in 
hoeverre is dit van invloed op de toekomst? 
Met onze portfolioverandering volgen we de 
wensen van de markt en focussen we sterker 
op producten met een hogere toegevoegde 
waarde. Daartoe moeten we weten wat onze 
klanten willen en hun dat bieden – ook op de 
korte termijn. Want consumenten zijn bereid 
voor dergelijke producten meer geld uit te 
geven. De succesvolle introductie het afgelopen 
jaar van trendproducten als Skyr of pittige snij
dbare kazen laat zien dat we hier uitstekend in 
slagen. Als relevante partner van de retail zijn 
we nu al in staat om trends snel op te merken 
en erop in te spelen. En dat betekent een groot 
concurrentievoordeel, ook in vergelijking met 
andere zuivelbedrijven. 

 We 
 herkennen  
 de trends  
 en vertalen 
 ze

We richten ons op 
marge in plaats 
van massa

 INTERVIEW MET INGO MÜLLER

“ “
“

“
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Onze koers verandert van grondstofverwerker 
naar voedingsmiddelenproducent. 

Bij al die beweging en verandering – wat is 
blijvend, wat is kenmerkend voor DMK, nu 
en in de toekomst?
Ondanks alle veranderingen beschikt onze   
onderneming over een vaste kern: ons DNA, 
dat bepaalt wie we zijn en daarmee ook hoe 
we te werk gaan bij al onze activiteiten. In 
feite draait het om vier aspecten, waardoor we 
ons als DMK Group onderscheiden: allereerst 
zijn we een onderneming van melkveehou
ders. Daarom streven we ernaar om voor de 
leden  van de coöperatie een betrouwbare en 
toekomstbestendige partner te blijven en hun 
ook op de lange termijn een zo hoog mogelijke 
melkprijs uit te keren. Dat is bepalend voor het 
tweede aspect: onze positie als toonaangeven
de speler binnen de Europese zuivelindustrie. 
Daarbij hebben we met kwalitatief hoogwaar
dige producten voor de handel, industrie en 
grootverbruikers een sterke positie in onze 
thuismarkt opgebouwd en focussen we inter
nationaal op interessante kernmarkten die 
onze toegevoegde waarde vergroten. 

De derde pijler is onze identiteit als duur zame 
onderneming en partner voor een verant
woorde melkproductie. Wat wij bedoelen 
met ondernemen in harmonie met mens en 
milieu hebben we heel concreet en bindend 
vastgelegd in ons ambitieuze Duurzaamheids
programma 2020. En niet in de laatste plaats 
voelen we onze verantwoordelijkheid om een 
eerlijke werkgever te blijven voor onze circa 
7.700 medewerkers in de ruim 20 vestigingen. 

In verband met dit veranderingsproces heeft 
u afgelopen jaar het nodige gevraagd van de 
medewerkers – zo'n 1.500 van hen hebben 
sindsdien een nieuwe functie...  

Dat klopt, en we moesten bovendien het perso
neelsbestand inkrimpen. Dergelijke ingrepen 
zijn pijnlijk, maar ze waren onvermijdelijk om 
onze organisatie zo te positioneren, dat we ook 
in de toekomst economisch gezien een goede 
uitgangspositie hebben om een betrouwbare, 
goede werkgever te zijn. Bij deze veranderingen 
hoort ook dat we onze strategie openlijk bespre
ken met onze medewerkers en hen betrekken 
bij het uitgebreide pakket maatregelen dat is 
genomen in verband met het veranderings
proces. Dat we in deze – niet altijd eenvoudige 
– taak geslaagd zijn, blijkt vooral uit het feit dat 
de medewerkers ons voor de zesde maal op 
rij in het magazine Focus een ranking bij de 
topwerkgevers hebben gegeven. Bovendien is 
dit een blijk van vertrouwen van het personeel 
in het managment en is het voor ons in deze 
overgangsfase zowel een compliment als een 
aansporing. 

De ontwikkeling van onze onderneming in 
het boekjaar bevestigt dat we de juiste koers 
hebben gekozen. Het toont aan dat we niet 
'ondanks', maar dankzij deze verandering op de 
goede weg zijn om ook de toekomst van onze 
medewerkers veilig te stellen. 

Veel melkveehouders schijnen minder tevre-
den te zijn. Begin 2018 is door opzeggingen 
zo'n 400 miljoen kilo melk weggevallen en 
voor eind 2019 zijn er ook opzeggingen. Hoe 
gaat u om met dat afnemende melkvolume? 

In reactie op die opzeggingen hebben we de 
vereiste maatregelen genomen, waartoe ook 
fabriekssluitingen en personeelsinkrimping 
behoren. Door het instorten van de melkprijs 
in de afgelopen jaren en de fusie die in eerste 
instantie veel geld kostte voordat ze zich terug
betaalde,  hebben leden van onze coöperatie het 
vertrouwen in ons verloren. We doen ons uiter
ste best om dat vertrouwen terug te krijgen. Het 
wegvallen van melkvolume als gevolg van op
zeggingen biedt onze onderneming echter ook 
een goede kans om zich verder te ontwikkelen 
in het kader van onze strategie. Bij de bezetting 
van onze fabrieken moeten we vanuit de markt 
en vanuit benuttingsperspectief denken. Daarbij 
gaat het niet om een groter volume, maar om de 
marge. Concreet betekent dit: we benutten de 
situatie om onze portfolio aan te passen en ons 
terug te trekken uit sectoren die op dit moment 
of binnen afzienbare tijd geen positieve 
bijdrage leveren aan onze toege
voegde waarde.  

Is er ook sprake van der-
gelijke portfoliosanerin-
gen bij de internationale 
activiteiten van DMK?
In het kader van ons 
veranderingsproces nemen 
we alles onder de loep,  dus 
er zijn geen     
'hei
lige 

koeien'. In dat opzicht zullen we natuurlijk ook 
onze activiteiten in het buitenland zorgvuldig 
analyseren en waar nodig veranderingen 
doorvoeren. In het verleden waren we in meer 
dan 100 landen aanwezig met onze producten 
en dan is natuurlijk niet elke activiteit even 
winstgevend. Omdat we ons ook bij onze 
internationale activiteiten op toegevoegde 
waarde richten in plaats van op volumes, 
hebben we onze activiteiten in landen waar we 
vooral als exporteur van standaardproducten 
optraden teruggeschroefd en concentreren we 
ons op de landen waar we winst maken. 

Tot slot een vooruitblik: wat verwacht u de 
komende periode? 
Vanwege de extreme volatiliteit in de zuivel
markt zijn we terughoudend met concrete prog
noses. Maar het is duidelijk dat ons uitdagingen 
te wachten staan: na de positieve ontwikkelin

gen van afgelopen jaar zijn de melkvolumes 
gestegen, maar de vraag niet in gelijke mate. 

Daarmee blijven de prijzen onder druk 
staan. Deze situatie geldt echter voor de 
gehele branche. We concentreren ons 
erop concurrerend te blijven. Afgelopen 
jaar heeft dat goed gewerkt – niet alleen 
omdat onze portfolio goed bij de markt
situatie paste, maar ook omdat we onze 

onderneming op een zinvolle manier verder 
hebben ontwikkeld. Daar gaan we dit 

jaar mee door en we zullen 
wendbaar blijven.

 INTERVIEW MET INGO MÜLLER

 We zullen 
wendbaar 
blijven 

“ “  13
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Onze melk –  
lekkere  
veelzijdigheid

ONS ASSORTIMENT 
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In het dorpje Nordhackstedt (450 inwoners), 
op slechts 12 kilometer van de Deense grens, 
draait vanaf nu alles om kaas. Binnenkort loopt 
hier een duizelingwekkende 70.000 ton moz
zarella van de band – en dat elk jaar opnieuw. 
DMK investeert 15 miljoen euro om de kaas
locatie in het noorden van Duitsland voor eind 
2018 om te bouwen tot een fabriek waar uit
sluitend mozzarella wordt geproduceerd. 

Een investering in een sterke trendmarkt: 
wereldwijd groeit de vraag naar mozzarella 
in de sector Food Service en bij klanten in de 
industrie. Onderzoek toont aan dat de Euro
pese markt voor mozzarella naar verwachting 
zal stijgen van 600.000 ton in 2017 naar zo'n 
720.000 ton in 2022.  

Klassieker of specialiteit – DMK heeft 
de experts in huis 
De mozzarellatrend houdt sterk verband met 
de wereldwijde pizzaboom. Maar bij DMK 
komen niet alleen pizzafans aan hun trekken. 
Kaas in vrijwel alle variaties behoort tot de 
kerncompetenties van de onderneming. Elke 
kaas heeft zijn eigen karakter. Productie, 
rijpingsproces en eigenschappen zijn zeer 
verschillend: een zachte kaas rijpt van buiten 
naar binnen, een snijdbare kaas daarentegen 
gelijkmatig dóór de hele kaas heen. Op in totaal 
elf locaties in Duitsland en Nederland rijpt onze 
kwaliteitskaas – voor het versschap in de 
supermarkt, voor professionele koks en voor 
klanten uit de industrie. Heel populair: het 
brede productpalet van MILRAM, dat kaaslief

hebbers intussen op vrijwel alle kaasafdelingen 
kunnen vinden. Onderzoek heeft aangetoond 
dat de verscheidenheid aan soorten bij kaas
fans tot de doorslaggevende aankoopcriteria 
behoort. Daarom biedt DMK voor zijn hoofd
markten een navenant breed assortiment aan, 
met originele kazen, kaasklassiekers of kaas
specialiteiten. In maart 2017 pakten de 
DMKmerkspecialisten de trend van pittige 
snijdbare kazen en producten met een regio
naal karakter op – en serveerden ze hun 
kaasvrienden de nieuwe MILRAM  'Küstenkäse' 
en in 2018 de 'Müritzer herzhaft'. De consument 
is er blij mee: in de retail wist MILRAM de afzet 
en het marktaandeel van kaas in het zelf
bedieningsschap flink te vergroten.

Ook de internationale 'kaasnieuwkomers' in 
de DMKportfolio ontwikkelen zich buiten
gewoon goed: het Russische RichArt, dat in 
het voorjaar werd verworven en voornamelijk 
kaas specialiteiten produceert, leverde al in het 
eerste volledige jaar een positieve bijdrage aan 
het resultaat. En al even veelbelovend is de pro
gnose voor het in 2017 overgenomen Uniekaas, 
het oudste Nederlandse Goudse kaasmerk. 
Dit merk, met zijn rijke traditie, completeert 
het internationale merkaanbod voor de totale 
 Beneluxregio. Ook exportmerk Oldenburger 
kon haar bekendheid binnen de handel en 
de sector Food Service verder uitbreiden.  De 
komende jaren zal de DMK Group zich voort
durend verder ontwikkelen als kaasspecialist. 

Kaas is een van onze  
kerncompetenties

KAAS

• Harde en snijdbare kaas 
• Mozzarella
• Natuur- en foliegerijpt
• Als blok, hele ronde kaas, brood-

kaas, plakken of stukken, geraspt, 
in reepjes of in blokjes gesneden 
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Melk is onze grondstof – en onze grote passie.                
Onze ledenmelkveehouders van de coöpera ties 
in Duitsland en Nederland alsmede de over
ige leveranciers aan onze onderneming leve
ren jaarlijks rond de 8,1 miljard kilo melk – dat 
is gemiddeld meer dan 22 miljoen kilo melk 
per dag. Omgerekend zijn dat elke dag 220.000 
badkuipen vol melk! In onze fabrieken wordt 
daarvan waardevolle voedingsmiddelen gepro
duceerd voor de thuismarkt en het buitenland. 

Al in 2016 konden we tegemoetkomen aan een 
wens van consumenten en introduceerden we 
verse melk voorzien van de aanduiding ' bereid 
zonder gentechniek'. In 2017 volgden nog meer 
specifieke producten. Inmiddels heeft DMK 
zich ontwikkeld tot de marktleider op het 
 gebied van GMOvrije melkproducten in Duits
land. We hebben het grootste deel van het to
tale assortiment van de DMK Group op dit punt 
aangepast voor de binnenlandse retail. Een 
verandering die mogelijk was dankzij de kracht 
van onze coöperatie: binnen 18 maanden zijn 
meer dan 2.000 melkveehouders met hun be
drijf overgeschakeld naar gentechvrij voeren. 
Zij leveren ons meer dan 2,3 miljard kilo melk 
per jaar. 

Als nieuw zuivelproduct met veel potentie 
heeft DMK afgelopen jaar het traditionele IJs
landse zuivelproduct Skyr in diverse product
categorieën geïntroduceerd. Ook op dit gebied 
hebben we ons intussen ontwikkeld tot een van 
de belangrijkste producenten van Duitsland – 
en leveren we Skyr naturel en met vruchten, 

Aan kop met  
trendproducten

Skyrijs en Skyrdrinks aan de handel. De aan
houdende trend van eiwithoudende voedings
middelen is sinds afgelopen jaar van invloed 
op de afzet en de ontwikkeling van de product
portfolio bij DMK en heeft vooral effect op de 
activiteiten met kwark, skyr en weiproducten. 
Kwark behoort tot de klassieke eiwitleveran
ciers bij een evenwichtige voeding. Markt leider 
MILRAM wist zich ook in 2017 uitstekend te 
 positioneren in dit segment – met een aandeel 
van bijna 45 procent in de totale markt voor 
kruidenkwark, tzatziki en zure room. 

Snel inspelen op consumententrends is een 
van de pijlers van onze successtrategie. Zo ging 
MILRAM van start met een to goconcept in het 
ultraversschap: het assortiment, dat  bestaat 
uit kwarkcrème, rijstepap en skyr, wordt door 
de handel zelf voorzien van een topping in de 
vorm van fruit of muesli en als eetklare snack 
met een ambachtelijk karakter aangeboden in 
het koelschap. Speciaal voor professionele koks 
die restaurants, kantines of catering bedrijven 
exploiteren, ontwikkelt MILRAM Food Ser
vice bovendien trendy convenienceproducten 
 zoals de nieuwe Schmand (volle zure room), 
die bijvoorbeeld voor tarte flambée wordt 
 gebruikt. 

Ook bij een andere trend in de zuivel zijn 
we een nieuwe weg zijn ingeslagen: twee 
jaar  geleden lieten we de eerste DMKlocatie 
 certificeren als 'weidemelk'producent. Daarbij 
 selecteerden we omringende melkveehouderij
bedrijven als leveranciers voor de fabriek. 

ZUIVELPRODUCTEN

• Verse en lang houdbare consumptiemelk 
• Houdbare melkmixdranken 
• Kwark (puur en verrijkt) 
• Room en roomproducten 
• Verse en houdbare desserts 
• Yoghurts 
• Boter
• Mascarpone
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Voor de allerkleinsten is er babymelk, voor iets 
grotere kinderen biovoeding in potjes, graan
producten, thee of sappen. Meer dan 50 miljoen 
ouders over de hele wereld vertrouwen op 
DMK als het om de voeding van hun kinderen 
gaat. Het merk Humana staat al 60 jaar bekend 
om zijn kwaliteitsvoeding, 'Made in Germany'. 
 Italiaanse 'bambini' drinken onze melk maar 
wat graag.  Ook in Azië stijgt de vraag aanzien
lijk. Wereldwijd groeit de markt voor baby
voeding met zo'n vijf procent per jaar. 

Daarom focust DMK op de kleintjes en hun 
ouders – en investeert daarmee in de toekomst. 
In 2017 is de onderneming begonnen met een 
verbouwing om de traditionele melkfabriek 
Strückhausen in recordtijd om te vormen tot 
een nieuwe productielocatie voor babyvoeding. 
Al in de herfst van 2018 moet de productie in de 
nieuwe hal van start gaan. Op de nieuwe thuis
basis van Humana zal dan een grote hoeveelheid 
babyvoeding in poedervorm van de band rollen. 
'Humana – for mommy and me', luidt de slogan 
voor de toekomst. En heel belangrijk voor 'mom
my' en 'daddy': voor Humana wordt uitsluitend 
GMOvrije melk gebruikt – van koeien die geen 
genetisch gemodificeerd voer hebben gehad. 

De babyvoeding wordt samengesteld op basis 
van verschillende recepturen voor Duitsland 
en voor internationale markten, van Albanië 
tot Cyprus. Daarbij slaagt Humana erin het 
merk aan te passen aan uiteenlopende klanten
behoeften. In Italië, de fel bevochten Europese 
sectorale markt, is DMK dankzij deze strategie 

al marktleider op het gebied van speciale en 
zuigelingenvoeding, en in alle andere babymelk
segmenten is een aanhoudende groei zichtbaar. 

Ook op zes uur rijden ten zuiden van de nieuwe 
Humanafabriek, bij DMKdochter Sunval in Wag
häusel, ligt de focus bij onderzoek en productie op 
kwaliteit en babygezondheid. Ouders vertrouwen 
het DMKbedrijf en geven hun baby's graag pap 
gemaakt van verse, gezonde ingrediënten. Op een 
oppervlakte van meer dan 8.000 vierkante meter 
met drie productielijnen wordt bij Sunval Bio en 
Demeterbijvoeding geproduceerd, voor onder 
andere Alnatura en drogisterijen. De onderneming, 
die al 60 jaar biovoeding voor baby's maakt, groeit 
maar door. Ook dit jaar investeert DMK in de fabriek 
voor biologische babyvoeding in glazen potjes. 

Onze melk zorgt 
voor tevreden baby's 

BABY

10.000
drogisterijen en supermarkten 

in Europa verkopen glazen  
potjes biovoeding van DMK

1950
ontwikkelde Humana de eerste 
zuigelingenvoeding naar het 
voorbeeld van moedermelk

• Melk- en speciale voeding 
• Graanproducten
• Babyvoeding in glazen potjes 
• Desserts
• Thee en bronwater 
• Voedingssupplementen voor baby's   

en moeders die borstvoeding geven 
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Fokus: Eis

Cool en zo lekker: romige Baileys om aan te 
likken, ijslolly’s van Skyr of fruitig aardbeienijs 
om op te lepelen... in onze ijzige 'droom
fabrieken' in Everswinkel, WaldfeuchtHaaren 
(allebei in Noordrijn Westfalen) en Prenzlau 
(Brandenburg) ontstaan sinds het voorjaar de 
drie nieuwe trend ijslijnen van DMK. In april 
deed MILRAM zijn intrede in de diepvries met 
twee soorten van het innovatieve skyrijs en 
drie soorten karnemelkijs. 

Tegelijkertijd bracht DMK in samenwerking 
met het Ierse likeurmerk Baileys diverse 
varianten Baileysijs in bekers en als ijslolly's 
op de markt. Nummer drie is het traditionele 
merk Sanobub, dat al sinds 1949 bestaat. Met 
bekende nostalgische soorten in een nieuw, 
modern jasje, laat Sanobub oude tijden her
leven bij onze ijsfans. De smaakvarianten 
dragen namen als 'schokidoki', 'vanilleschnute' 
of 'erdbär'. 

We houden van ijs – al meer dan 60 jaar is con
sumptieijs onze passie. Waarom? We hebben 
de beste grondstoffen, de modernste produc
tieinstallaties, medewerkers met veel ervaring 
en een neus voor trends. Of het nu gaat om 
ijshoorntjes of ijslolly's, squeezers of bekers 
– we vinden het leuk om nieuwe product en 
verpakkingsideeën te creëren. Zo hebben onze 
productontwikkelaars bijvoorbeeld handig 
ingespeeld op de sterke consumententrend op 
het gebied van eiwitrijke voeding en het eerste 
skyrijs op een stokje gecreëerd – met een 
 bijzonder hoog eiwitgehalte en weinig vet. 

Nieuwe ijsideeën  
zijn onze passie 

Onze klanten kunnen vertrouwen op de hoge 
DMKkwaliteit: onze grondstoffen, ingrediën
ten en processen worden continu gecontro
leerd. Dit weerspiegelt zich in onze constante 
en hoogwaardige certificeringsresultaten (IFS 
Food, DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 22000, 
DIN EN ISO 50001, Q&S). Bovendien wordt 
ons ijs steeds vaker gemaakt van duurzame 
grondstoffen die bijvoorbeeld volgens de UTZ, 
Bio of RSPOstandaarden zijn gecertificeerd. 

In 2017 at iedere Duitser gemiddeld 7,9 liter 
ijs. Dat komt overeen met ongeveer 113 bollet
jes. 80 procent daarvan was ijsvariaties van 
industriële fabrikanten. DMK wil zich in de 
toekomst ook internationaal nog sterker posi
tioneren als partner van klanten in de retail, 
en nieuwe markten ontsluiten. 

113  
bolletjes 

zoveel ijs eet een Duitser per jaar 

 IJS

• IJshoorntjes
• IJslolly's
• IJs in bekers en diverse maten 

gezinsverpakkingen  
• IJssandwiches 
• Nacho's 
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Op het eerste gezicht ziet het er soms helemaal 
niet uit als melk, maar in tal van voedingsmid
delen die we lekker vinden, zit een beetje DMK: 
in pizza's of tarte flambée, croissants of taart, 
cappuccino of chocolade. En sinds kort zelfs in 
vegetarische alternatieven voor vis en kip. 

We houden van onze ingrediënten en 
 gebruiken onze eigen grondstof om produc
ten voor verdere industriële verwerking te 
 vervaardigen. Daaruit ontstaan allerlei toepas
singsmogelijkheden met room, boter, kaas of 
speciale poeders. Bovendien is DMK een van de 
grootste weiproducenten ter wereld. Met zijn 
vele essentiële aminozuren wordt weiproteïne 
beschouwd als een van de hoogwaardigste 
 eiwitten die er zijn. DMK heeft zich met zijn 
joint venture ArNoCo en de dochteronder neming 
wheyco gespecialiseerd in de ontwikkeling, 
 productie en marketing van deze eiwitten. 
 Beide ondernemingen betrekken hun grond
stof,  die ontstaat bij de kaas en kwarkproduc
tie, recht streeks van onze DMKkaasmakerijen. 
Dit is een enorm concurrentievoordeel  gezien de 
wereldwijd stijgende vraag naar wei producten. 
wheyco verwerkt de wei dagvers tot weipro
teïneconcentraten – voor babyvoeding en 
sportvoeding, voor de dranken, bakkers en 
zuivelindustrie. 

Ook DMKdochter,DP Supply biedt sterke 
 ingredientenoplossingen aan voor B2Bpart
ners: dit bedrijf is gespecialiseerd in 'niet 
melkhoudende' producten en produceert een 
speciaal poeder met een hoog vetgehalte – voor 

gebruik in bakkerijproducten, soepen, sauzen 
en snacks, warme en koude dranken, vlees
waren en ijs. Tot de nieuwe highlights behoren 
opklopemulgatoren voor desserts of foamers 
voor cappuccino. 

In ons onderzoekslaboratorium voor toepas
singstechniek kunnen klanten ons uitgebreide 
productassortiment en de gebruiksmogelijk
heden zelf ervaren. Bij baktesten onderzoekt 
en analyseert ons team bijvoorbeeld de inten
siteit van een botersmaak. Verder ontwikkelt 
het recepturen voor de toepassing van ingre
diënten – samen met de klant. Op die manier 
kunnen we het optimale product ontwikkelen 
voor onze partners en specifieke verwerkings
instructies opstellen. 

En inmiddels leveren onze koeien zelfs de 
basis voor vegetarische vleesalternatieven. 
DMK onderzoekers werken aan de ontwikke
ling van nieuwe producten met getextureerde 
melk eiwitten (TDP). Daaruit ontstaan voedings
middelen die qua textuur bijvoorbeeld op kip, 
vis, tofoe of pindaflips lijken. 

Het is ons doel om voor onze partners in een 
vroeg stadium markten met veel potentie te 
herkennen en vervolgens met de juiste produc
ten en services langdurige klantrelaties op te 
bouwen. Dankzij innovatieve technologieën 
kunnen wij aan vrijwel iedere vraag voldoen. 
Kwaliteit speelt daarbij een belangrijke rol.

In veel lievelingsgerechten  
zit een beetje DMK

INGREDIËNTEN

Producten voor de verwerkende industrie 
• Boter
• Melkpoeder
• Kaas
• Slagroom/gecondenseerde melk 
• Concentraten 
• Halffabricaten 
• Weihydraten 
• Non-dairy products 



 
Aandachtspunt Duurzaamheid 
Als grootste zuivelonderneming van Duitsland 
met 7.500 melk producerende veehouderijen 
 horen bescherming van het milieu en eco 
efficiënte productie tot onze kerntaken. Bij het 
thema klimaatbescherming focust DMK vooral 
op de melkproductie, aangezien deze 70 procent 
van de ecologische voetafdruk van de zuivel
producten vormt. Zo zijn het voer, de mest en de 
melkgift allemaal factoren die van invloed zijn. 

De helft van onze melkveehouders geeft al 
sojavoer dat niet genetisch gemodificeerd is en 

Onze grondstof is een natuurlijk 
 product. Wij zijn verantwoordelijk 
voor het welzijn van onze melk-
koeien en de bescherming van het 
milieu. In onze onderzoekslabora-
toria ontwikkelen we ultramoderne, 
duurzame productiemethodes.  
Onze medewerkers geven de 
DMK Group een hoog cijfer.

Verantwoordelijkheid  
voor mens, 
dier en milieu 

officieel erkend is als een duurzaam product. 
 Ongeveer 20 procent van de melkveehouders 
voert helemaal geen soja. We gaan zorgvuldig 
om met water. Op alle DMKlocaties bedraagt 
het  waterverbruik 1,09 liter per kg melk die als 
grondstof wordt gebruikt. Daarmee scoren onze 
fabrieken aanzienlijk beter dan de gemiddelde 
2,05 l/kg van andere zuivelbedrijven in heel Duits
land. In totaal hebben we het drinkwaterverbruik 
binnen twee jaar met 3 procent verminderd. 

Het welzijn van duizenden koeien in heel Duits
land gaat ons zeer ter harte. Zo worden dieren
welzijn en duurzaamheid sterk ondersteund door 
het in 2014 ontwikkelde Milkmasterprogramma 
van de DMK Group. Onze melkveehouders krij
gen daarbij o.a. gericht advies over onderwerpen 
zoals koecomfort, diergezondheid, teelt van 
voedergewassen, voer en melkkwaliteit. 

Het merendeel van onze locaties is al gecertifi
ceerd volgens milieumanagementnorm ISO 
14001. Bij de EcoVadisrating behaalde DMK in 
2017 voor het eerst 'Gold' – de hoogste classifica
tie – met 71 van de 100 punten. EcoVadis is een 
ratingplatform dat duurzaamheid beoordeelt op 
milieu, maatschappelijk ondernemen en ethiek. 
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Aandachtspunt Onderzoek 
Nieuwe producten en efficiëntere productie
processen, topkwaliteit en consumentvrien
delijke verpakkingen – bij DMK wordt melk 
telkens opnieuw uitgevonden. Onze twee Milk 
Innovation Centers (MIC) bevinden zich op de 
locaties Zeven en Edewecht. Daar doen ervaren 
productontwikkelaars en technologen onder
zoek naar moderne oplossingen rondom melk. 
Nieuwe producten worden van idee tot realisatie 
gestuurd via het innovatie en productintroduc
tieproces (IPP) en vervolgens in de markt gezet.

DMK investeert gericht in onderzoek naar de 
grondstof melk. Specialisten van de afdelingen 
Innovatie en Research & Development begelei
den onze business units bij het ontwerpen van 
innovatieve producten, diensten en processen. 
Bovendien kregen vier business units een eigen 
ontwikkelingsafdeling om nog sneller, directer 
en efficiënter op de wensen van klanten te kun
nen inspelen. DMK werkt samen met instituten, 
hogescholen en andere onderzoeksinstellingen, 
ook op internationaal niveau. In 2017 werkte de 
onderneming aan in totaal 389 onderzoekspro
jecten. DMK kon 14 octrooien op technologisch 
gebied publiceren. 

Bij alle producten garandereert DMK een 
 doorlopende kwaliteitsborging, vanaf de 
veehouderij tot het koelschap. Zo ont
vingen DMKproducten in 2017 in totaal 
304 onderscheidingen van de Deutschen 
Landwirtschafts Gesellschaft (DLG). 

Aandachtspunt Topwerkgever 
Ons doel is de toegevoegde waarde van onze 
onderneming te verhogen en daarmee een toe
komstgerichte en eerlijke werkgever te  blijven. 
Bij ons staat de mens centraal. We creëren een 
werkomgeving waarin medewerkers zich pret
tig voelen en zich verder kunnen ontwik kelen. 

Bovendien zetten we ons in voor kwali tatief 
hoogwaardige opleidingen. In 2017 werden 
ruim 200 trainees door ons opgeleid voor  15 
beroepen. In de zomer 2018 starten 60 nieuwe 
trainees. 

Bij de “Focus”ranking kregen we opnieuw 
een uitstekende score van onze medewerkers. 
Het tijdschrift gaf de DMK Group opnieuw een 
topnotering, waardoor we in 2017 voor de zesde 
keer op rij tot de beste werkgevers van Duits
land behoorden. Onze medewerkers hebben 
vooral veel lof voor de interessante taken, de 
onderlinge band met collega's, de vriendelijke 
werksfeer en de sociale voorzieningen. We 
 ondersteunen onze medewerkers zodat ze 
werk en gezinstaken goed kunnen combineren. 
 Ouders maken bijvoorbeeld geregeld gebruik 
van onze backupservice die op korte termijn 
kan inspringen, mocht de vaste kinderopvang 
niet beschikbaar zijn. 

Sinds 2018 is er een nieuw servicepunt voor 
alle medewerkers, dat als een soort modern 
burgerloket functioneert. Als een centraal 
eerste meldpunt worden hier alle vragen van 
medewerkers verzameld en direct beantwoord, 
dan wel doorgegeven aan specialisten van de 
personeelsafdeling.
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304
onderscheidingen  

voor DMK-producten



 
 

Als grootste Duitse zuivelcoöperatie verwerkt 
DMK Group met ongeveer 7.700 medewerkers 
op meer dan 20 productielocaties in Duitsland 
en Nederland melk tot voedingsmiddelen van 
de hoogste kwaliteit. De product-portfolio 
varieert van kaas, zuivelproducten en ingre-
diënten tot babyvoeding, ijs, gezondheidspro-
ducten en speciaalvoeders. Merken als MILRAM, 
Oldenburger, Uniekaas of Humana worden zeer 

gewaardeerd door consumenten in binnen- en 
buiteland waardoor de onderneming in haar 
thuismarkten en geselecteerde kernmarkten 
wereldwijd zeer goed bekend staat. Als een 
van de vier grootste leveranciers van de Duitse 
voedingsmiddelenindustrie behoort DMK Group 
met een omzet van 5,8 miljard euro tot een van 
Europa's toonaangevende ondernemingen in de 
zuivelindustrie. 

Per juni 2018 

 

Private Label Industrie IJs

Merken Baby Internationaal

2. GEORGANISEERD IN 6 ACTIVITEITEN: ONZE BUSINESS UNITS (BU) 

4e 
plaats in de leveranciersranking  

van de retail 

8,1  
miljard kilo melk per jaar

1. ONZE TOEGEVOEGDE WAARDE 

5,8   
miljard euro omzet  

@DMK_Milchwww.dmk.de

7.700
medewerkers 

4. DE MENSEN ACHTER DE DMK GROUP 

7.500
melkveehouders 

200
trainees

6
keer op rij   

TOP-werkgever 

3. ONZE LOCATIES 
DMK Group: Feiten en cijfers 

Melkprijs per 
kilo die aan 
melkvee-
houders 
werd betaald 

27,57 
cent / 
kilo 

2015 2016

25,20 
cent / 
kilo 

36,29 
cent / 
kilo  

2017
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Zeven
Bremen

Erfurt

Rimbeck

Prenzlau

Waren

Hohenwestedt

Nordhackstedt

Altentreptow

Dargun

Bergen

Münster

Hoogeveen

Edewecht

Strückhausen 

Georgsmarienhütte

Waghäusel

Waldfeucht-Haaren

Everswinkel

Neubörger

Holdorf
Seckenhausen

Beesten

Statutaire
vestigingsplaats

Hoofdkantoor
 

Producatielocaties 
ingedeeld naar 
productcategorie

 Zuivelproducten              

Kaas                 

IJs                    

Baby 

Gezondheid 

Diervoeders



Meer informatie vindt u in het digitale 
jaar- en duurzaamheidsverslag 2017 op  
www.dmk.de. 
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