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Advertorial

Verantwoordelijk ondernemen met aandacht voor mens & milieu zit al ruim honderd jaar in het DNA van de

Aasted wil de beste ter wereld en
vóór de wereld zijn

Deense machineleverancier Aasted. Om tegenwoordig een verantwoord bedrijf te zijn, moet je alles doen om
duurzaamheid te integreren in de strategische en operationele uitvoering, stelt de onderneming. Het familiebedrijf
zet daarbij de komende jaren extra stappen voor wat betreft duurzaamheid. Frederikke Aasted (vierde generatie)
en collega Niels Schmidt Hansen (mechanical design engineer) leggen de achtergronden uit.
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een specifieke fabriek.
En we zien een enorm

Aasted
In de Benelux is Aasted decennialang een vertrouwde naam als leverancier van hoogwaardige chocolade- en
zoetwarentechnologie, maar ook de bekendheid als leverancier van bakkerijmachines groeit. Het bedrijf
staat bekend om ’t ondernemers-DNA en innovaties, inclusief de gepatenteerde Frozen Cone Technology. Er
is altijd een wens geweest bij Aasted om het energieverbruik van machines te optimaliseren/minimaliseren.
Vooral met de lancering van de SuperNova Energy tempereermachine in 2011 en meer recentelijk met de
StellaNova (zie de foto rechts). Frederikke Aasted: “Winst realiseren en een duurzaam bedrijf willen zijn,
maakt het voor ons alleen maar leuker. We dagen onszelf uit om niet alleen het beste bedrijf ter wereld
te zijn, maar ook het meest duurzame bedrijf ter wereld. Duurzaamheid is voor ons een fundamenteel
uitgangspunt en geen eindbestemming: het thema is een continue reis”, aldus Aasted.
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Hoe doe je dat?

potentieel om de groene

Frederikke Aasted: “We geloven

ambities van onze klanten

in het aansturen van ons bedrijf

mogelijk te maken. We willen

op basis van een drievoudig
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we een evenwichtige focus op zowel mensen, de planeet
als winst integreren in onze dagelijkse besluitvorming.
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Niels Schmidt Hansen: “Als het om onze producten gaat:
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als je kijkt naar de TCO (total cost of ownership) voor
een installatie in plaats van de initiële investeringen,
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