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Onze onderneming
Traditie en toekomstgerichtheid
Wij zijn ruim 125 jaar een familiebedrijf, waar inmiddels de vierde 
generatie aan het roer staat. Het merk "Hemelter Mühle" is een 
toonaangevend merk, dat staat voor producten van hoge kwaliteit 
evenals voor partnerschap en samenwerking. Met een 
toekomstgerichte technologie en aanpassing aan de verwachtingen 
van onze klanten streven wij naar een duurzaam perspectief.

Onze competentie 
Kennis en kwaliteit
Onze kerncompetentie is de verwerking van granen en 
oliehoudende zaden tot hoogwaardige grondstoffen, met een 
constante focus op de eisen van onze klanten. Servicegerichtgheid 
en kwaliteitsborging zijn daarbij onze sterke punten. 

Onze klanten
Samenwerking en betrouwbaarheid
Onze klanten zijn ambachtelijke en industriële bakkerijen, evenals 
producenten van tarwezetmeel en diervoeders. Wij zijn voor hen 
een betrouwbare en transparante partner. Het is ons doel om actief 
bij te dragen aan het succes van onze klanten door gezamenlijk 
duurzame en innovatieve oplossingen voor hun uitdagingen te 
ontwikkelen.

F amiliebedrijven vormen een fundamentele 
pijler van de Duitse economie en leveren 
daarmee ook een belangrijke aan de wel-

welvaart van de samenleving. Wij voelen ons 
daarmee verbonden. Dankzij de waarden die wij 
als ondernemersfamilie hanteren, is de Hemelter 
Mühle een uniek bedrijf dat niet met andere 
ondernemingen te vergelijken is. Deze waarden 
vormen bovendien de basis voor ons succes. Met 
onze missie willen wij onze ondernemingen, 
Hemelter Mühle Dr. Cordesmeyer GmbH & Co. KG, 
Emsland Flour Mills GmbH & Co. KG en MasterMix 
GmbH, verder ontwikkelen. De huidige missie is 
toekomstgericht en wordt regelmatig opnieuw 
beoordeeld en waar nodig aangepast.
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Onze medewerkers
Veelzijdigheid en knowhow
Onze medewerkers zijn goed geschoold en gekwalificeerd. Wij willen 
hun potentieel optimaal benutten en hen binnen de onderneming 
mogelijkheden tot ontwikkeling bieden. Wij hechten grote waarde aan 
gelijke kansen. Onze medewerkers zijn afkomstig uit diverse landen. 

Ons idee van communicatie en leiderschap 
Waardering en transparantie
Onze wijze van communiceren wordt gekenmerkt door openheid, 
directheid en behulpzaamheid. Wij zien toe op een goede infor-
matiestroom. Wij werken voortdurend aan ons idee van 
leiderschap en beschouwen ons als een team. Onze wijze 
van leidinggeven is gebaseerd op onze beginselen ten aanzien 
van leidinggeven. De centrale aspecten zijn daarbij: duide-
lijkheid, transparantie, respect, waardering en eerlijkheid.

Onze leveranciers
Fairness en openheid
Leveranciers vormen een belangrijke schakel binnen het proces van 
fabrikant tot eindgebruiker en leveren een fundamentele bijdrage aan 
ons succes. Wij behandelen hen te allen tijde met fairness en openheid 
en verwachten op onze beurt ook dat zij betrouwbaar en open zijn.
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Onze efficiency
Competentiegerichtheid en duurzaamheid
Het investeringsbeleid van ons als familiebedrijf wordt gekenmerkt 
door duurzaamheid en is gericht op onze bedrijfsstrategie om 
succes op de lange termijn te waarborgen. Voor ons staat het 
ontwikkelen van onze kerncompetenties door investeringen in de 
competenties van onze medewerkers en in de modernisering van 
onze productiemiddelen voorop.

Onze relatie met de maatschappij
Verantwoordelijkheid en relatiebeheer
Wij hechten veel waarde aan de door ons gebruikte grondstoffen en 
erkennen hun waarde als basisvoedingsmiddel voor de bevolking. 
Wij beperken bovendien het gebruik van energiebronnen tot een 
minimum. In onze relaties houden wij rekening met onze sociale 
omgeving.

Onze toekomst
Ontwikkeling en kans
Wij beschouwen onszelf als een actieve onderneming. De 
toekomstige uitdagingen zien wij als kansen en wij geven deze actief 
vorm. Dat geldt ook voor de ontwikkelingen op het gebied van 
techniek en digitalisering. Versterking van onze marktpositie en 
duurzaamheid zijn volgens ons niet in strijd met elkaar. Wij zijn een 
aantrekkelijke onderneming met een gezinsvriendelijk beleid.
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Dit is in het kort onze missie. Wilt u de uitgebreide 
versie van onze missie lezen, neem dan contact met 
ons op en wij sturen u deze graag toe! 

Rheine, november 2018
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