EEN KOFFIEMACHINE
VOOR HET LEVEN
Je zou kunnen stellen dat ze een iconische waarde hebben: de
Animo koffiemachines in de plaatselijke sport- of bedrijfskantine.
Onverwoestbaar en decennialang dienstdoende bezorgen ze
publiek, leden en medewerkers jaren na aankoop nog altijd een
lekkere, warme kop zwart goud.

LANGE LEVENSLOOP
Animo heeft als streven machines te maken die lang
meegaan. Kenmerkend is de kwaliteit van het materiaal:
hoogwaardig en duurzaam. Duurzaam betekent in het
geval van een Animo machine dat:
•

•
•
•

we enkel en alleen A-componenten 		
gebruiken. A-componenten zijn betrouwbaar en
gaan lang mee.
de basis van de machine uit roestvast staal
bestaat, een materiaal dat 100% recyclebaar is.
onderdelen gemakkelijk te vervangen zijn,
vanwege het modulaire design van de machines.
onderdelen lang na aankoop leverbaar zijn.

Het bewerken van roestvast staal is een vakbekwaamheid die de machinebouwers van Animo als
geen ander beheersen. Dat maakt de basis van onze
koffiemachines onverwoestbaar.

ENERGIEZUINIG
De levensloop van Animo koffieautomaten is lang én
intensief. Daarom beperken we het energieverbruik
zoveel mogelijk, door middel van:
•

•

•

de extra geïsoleerde boiler, die het 		
temperatuurverlies en daarmee het
stroomverbruik tot wel 50% minimaliseert.
een intelligente Energy Save Mode. Zorgt ervoor
dat er een minimum aan stroom wordt verbruikt,
ook in standby stand.
LED-verlichting. Deze vorm van verlichting heeft
een lange levensduur.

BETROUWBARE SOFTWARE
We vinden het belangrijk dat de software van onze
machines piekfijn in orde is. Goede software betekent
weinig storingen en dát zorgt er dan weer voor dat
servicemonteurs minder reiskilometers hoeven te maken.
Moet er toch iets gerepareerd worden? Dan kunnen
servicemonteurs de koffieautomaten op afstand uitlezen,
zodat ze op voorhand weten wat er aan de hand is. Bij de
reparatie nemen ze direct de juiste onderdelen mee; dat
bespaart weer een extra ritje!

Animo koffieautomaten kunnen op
afstand worden uitgelezen

REPAREREN IN PLAATS VAN
VERNIEUWEN
De machines van Animo zijn modulair opgebouwd,
waardoor onderdelen eenvoudig vervangen kunnen
worden. Zelfs als uw Animo machine u al veertig jaar lang
trouw voorziet van koffie, vinden gecertificeerde Animo
servicemonteurs bijna altijd wel een manier om het
mankement te verhelpen - óók als bepaalde onderdelen
niet meer leverbaar zijn. Dát is pas duurzaam.
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EEN SCHOON
PRODUCTIEPROCES
Animo ontwikkelt, ontwerpt en produceert haar koffiemachines
in de fabriek in Assen. Dagelijks werkt een team van specialisten
aan hoogwaardige kwaliteitsmachines; van koffie-installaties
voor grote hoeveelheden koffie tot verfijnde automaten. Alle
machines worden met de grootst mogelijke zorg ontwikkelt,
met oog voor de omgeving.

KWALITEIT MANAGEN

ENERGIEZUINIGE WERKOMGEVING

Animo is sinds 1994 ISO:9001 gecertificeerd. ISO:9001
is gericht op kwaliteitsbeheersing en het continu
verbeteren. Bovendien hebben we aangetoond
consequent producten te leveren die voldoen aan
de eisen van de klant en aan de geldende wet- en
regelgeving.

Naast een schoon productieproces, zorgen we er ook
voor dat de werkomgeving energiezuinig is ingericht.
Van speciale milieuvriendelijke oplosbare koffiebekers
tot een zo energiezuinige productieomgeving. Zo is
het gasverbruik aanzienlijk verminderd, sinds de fabriek
is voorzien van dakisolatie en nieuwe beglazing. Het
elektriciteitverbruik dringen we terug door middel van
energiezuinige lampen in de fabriek en LED-lampen
in de kantoren van Animo. Bovendien scheiden wij
uiteraard ons afval en houden we de afvalstromen
nauwgezet in de gaten.
We zijn goed op weg, maar het kan altijd beter, zo
vinden we bij Animo. Daarom doen we mee met het
zogeheten Koploperproject, waarin nieuwe kansen en
verbetermogelijkheden voor duurzaam ondernemen in
kaart worden gebracht.

EEN SCHOON PROCES VAN
BEGIN TOT EIND
Animo streeft naar een zo schoon mogelijke productie
van haar machines. Dat doen we door voortdurend
kritisch naar ons productieproces te kijken en daar waar
mogelijk verbeteringen door te voeren. Dat heeft geleid
tot diverse veranderingen in ons productieproces , zoals:
•

•

•

•

Een optimalisatie van het materiaalgebruik
voor de machines. Hierdoor wordt materiaal
bespaard.
Duurzame FSC-verpakkingen, gemaakt van
gerecycled papier.

De toelevering van materialen in kunststof
bakken, die worden geretourneerd aan de
leverancier.
Afschaffen van mileubelastende stoffen, waarin
roestvast halffabrikaten worden nabewerkt.
Hiervoor gebruikt Animo milieuvriendelijkere
grond- en hulpstoffen.
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OOG VOOR
DE WERELD
Ieder mens heeft kwaliteiten. Ondernemen met oog voor
de wereld om je heen, betekent dat je die kwaliteiten ziet, ook
en juist van mensen die het lastig vinden om mee te komen in
de maatschappij. Daarom staan de Animo deuren open voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door mee te
draaien in een regulier arbeidsproces, benutten ze hun kwaliteiten
en krijgen ze de kans om hun vaardigheden te ontwikkelen.

FOCUS OP KWALITEITEN

VAARDIGHEDEN ONTWIKKELEN

Animo geeft mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt een steuntje in de rug door ze op weg te
helpen. Zo werken er mensen met een WaJong-uitkering
bij Animo. Een van onze collega’s speelde zelfs een rol
in de video ‘Portret van een jobcoach’. Hij werkt al jaren
op de productieafdeling van Animo. Door zijn inzet
levert hij een belangrijke bijdrage aan de productie van
hoogwaardige, eerlijke koffiemachines.

Ook op de assemblageafdeling werken voortdurend
mensen op een zogeheten ‘Werkontwikkelingsplek’
(WOP). Deze tijdelijke collega’s hebben door
omstandigheden een afstand tot de arbeidsmarkt
ontwikkeld.
Met behulp van een zesweekse
stage (met behoud van uitkering) ontwikkelen ze
medewerkervaardigheden.
Wekelijks wordt hun voortgang besproken en aan het
eind van de periode volgt een eindgesprek. De stagiair
krijgt een verslag waarin te lezen is welke ontwikkeling
hij of zij door heeft gemaakt en wat het eindresultaat
is. Door deze praktijkervaring vergroten ze hun kans om
terug te keren in het reguliere arbeidsproces.
Door ieder mens de kans te geven zijn of haar kwaliteiten
te benutten, verbindt Animo zich met de wereld om zich
heen.
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BEWUST
ONDERNEMEN
Bij Animo kijken we kritisch naar de manier waarop we ondernemen en
naar de consequenties van ons handelen. Dat kunnen we niet alleen.
Een duurzame bedrijfsvoering verlangt namelijk de inzet van zowel
interne als externe stakeholders. Bovendien ontstaan er blinde vlekken
in je eigen aanpak en werkwijze. Daarom doet Animo mee aan het
Koploperproject, een initiatief dat organisaties helpt toekomstbestendig
te ondernemen.

KOPLOPERPROJECT
Het Koploperproject is een initiatief van verschillende
partijen uit de regio, dat mkb-organisaties helpt om
effectief en doelgericht duurzaam te ondernemen. Zij
geven Animo concrete en praktische adviezen over
duurzaam ondernemerschap, die we direct in de praktijk
kunnen toepassen. Bovendien maken ze met behulp van
de Milieubarometer onze milieuprestaties inzichtelijk.
Samen met andere deelnemers ontwikkelen, delen en
gebruiken we onze kennis en kunde op het gebied van
duurzaam ondernemerschap. Deelnemers wijzen elkaar

op de blinde vlekken en zo behalen we samen meer
duurzame winst. Animo hoopt met haar deelname aan
het Koploperproject een positieve bijdrage te leveren
aan een wereld waarin ook generaties na ons een
toekomst hebben.
Naast het koploperproject is Animo ook aangesloten
bij organisaties als Koninklijke Metaalunie, weee®
Nederland, MVO Nederland, RVO en FME.
Onderdeel van het Koploperproject is een nulmeting
(DuOn-Scan en Milieubarometer). De aanbevelingen
daaruit zijn vertaald in een DuOn-Agenda waarin
concrete doelen, ambities, indicatoren en acties zijn
geformuleerd.
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ANIMO IN ACTIE VOOR
ALZHEIMER NEDERLAND
Je vergeet nagenoeg alles, de meest simpele dagelijkse
handelingen zijn een grote uitdaging en het contact met
anderen verloopt moeizaam: Nederland telt ruimt 270.000
Alzheimerpatiënten. Naar verwachting stijgt dit aantal naar
een half miljoen in 2050. Een enorme stijging, die we moeten
voorkomen. Daarvoor is onderzoek nodig, veel onderzoek.

ALZHEIMER

ANIMO STEUNT

De ziekte van Alzheimer is de meest
voorkomende vorm van dementie;
70% van alle mensen met dementie
leidt aan Alzheimer. Verreweg het
bekendste symptoom is dat iemand
met Alzheimer moeite heeft om
dingen te onthouden. Maar naast
de problemen met het geheugen,
hebben Alzheimerpatiënten vaak ook moeite met
alledaagse dingen zoals plannen maken, beslissingen
nemen en een gesprek volgen.

Animo steunt Alzheimer Nederland om dit
onderzoek verder te financieren. Bovendien komen
we letterlijk in actie voor dit goede doel. Dit
deden we door in teamverband mee te doen aan
de vijfde editie van de 24 uur durende fietstocht
‘2bike4alzheimer’. Verder hebben we meerdere acties
met Animo dealers opgezet waarbij een deel van de
opbrengsten gedoneerd zijn aan stichting Alzheimer.

in actie
voor

Er is al veel onderzoek gedaan naar Alzheimer en
andere vormen van dementie. Wetenschappers weten
bijvoorbeeld meer over de processen die dementie
veroorzaken en gebruiken die kennis om behandelingen
te vinden die dementie voorkomen of genezen. Ook
kunnen ze veel sneller en nauwkeuriger een diagnose
stellen. Door onderzoek is ook de zorg in de afgelopen
jaren sterk verbeterd. Mensen met dementie kunnen
langer en zelfstandiger meedoen in de maatschappij.

OOK DONEREN?
Wilt u Stichting Alzheimer Nederland ook steunen met
een speciale actie? Graag. Kom ook in actie!
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