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Que Sera, Sera
Het populaire lied van Doris Day uit 1956 is 60 jaar na dato nog steeds actueel. 

‘Que Sera, Sera’ was de naam van de US Navy C 47 Skytrain die in oktober 1956 voor het eerst op de Zuidpool 
landde, in die tijd toch een onzekere onderneming. Daarnaast wordt het lied nu nog steeds geregeld gezongen tijdens 
Engelse voetbalwedstrijden, wanneer een team de volgende ronde van een competitie heeft behaald. Uiteindelijk 
willen ze allemaal in het Wembley Stadion kunnen spelen en de hoofdprijs behalen! Ook in Lanaken kunnen we dit 
lied zingen in deze roerige tijden. Horse, wat zal de toekomst ons brengen? Wat zal zijn, zal zijn …

Het centrale thema van dit Maggezien is toekomst. Gelukkig hebben we geen glazen bol en zullen we het moeten 
nemen zoals het komt en er samen het beste van maken.

Namens de redactie, Irmgard Pinxt
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Voorpagina
Vol verwachting klopte ons hart begin 
december. Niet alleen wat de Sint ons zou 
brengen, maar ook of project Horse zou  
goedgekeurd worden. Horse gaat door! 
Samen gaan we verder werken aan onze 
toekomst!



De toekomst is aan ons!
Een nieuw jaar, nieuwe kansen. 2017 biedt volop mogelijkheden om Sappi Lanaken en haar medewerkers 
verder te laten groeien. Belangrijke investeringen en projecten liggen hieraan ten grondslag. Hierover lees je 
meer in deze uitgave. We zouden hier nu niet staan als we de afgelopen jaren op ons lauweren hadden gerust. 
Directeur Eric Raedts is dan ook met recht trots op wat we met z’n allen bereikt hebben.

“Het moment dat ik aan het roer kwam, wist ik één ding zeker: Sappi 
Lanaken moet haar lot in eigen handen nemen. Toekijken en afwach-
ten is geen optie. We moeten zelf met oplossingen komen om onze 
toekomst veilig te stellen. Twee jaar later kan ik met trots zeggen dat 
we heel wat inspanningen hebben gedaan die ervoor zorgen dat onze 
toekomst er weer heel wat rooskleuriger uitziet.”

Kansen
“De kunst is om kansen te zien en deze te grijpen. Toen we in het kader 
van project ‘Horse’ (lees pagina 8) gevraagd werden om met ideeën te 
komen om het voortbestaan van Sappi Lanaken veilig te stellen, zijn 
we zonder aarzelen op de trein gesprongen. Dit hebben we gedaan 
zonder ons druk te maken over mogelijke hindernissen, omdat we er 
stellig van overtuigd zijn dat we oplossingen kunnen verzinnen. We zijn 
er vol voor gegaan en met resultaat. Sappi Europa gelooft in onze mill 
en blijft erin investeren.”

Betrokkenheid
“Dat open vizier verwachten we ook van onze 
medewerkers. We willen dat ze betrokken zijn 
bij alles wat we realiseren. Zonder hen kun-
nen we het niet! Iedereen heeft zijn eigen rol en 
vanuit die rol kan hij of zij een steentje bijdra-
gen. Mensen moeten durven zeggen wat ze 
denken, dingen in vraag durven stellen en met 
alternatieven komen. Ik daag iedereen uit om 
dat te doen, want dat maakt ons succesvol! ”
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Voorpagina

“Sappi Lanaken 
neemt haar lot 

in eigen handen.”



Sappi Lanaken in woord en beeld

September 2016

Op de houtplaats zijn 'Bamsterkes' gesignaleerd. Helaas hebben we 
niet veel informatie over deze zeldzame diertjes. Ze zijn er wel maar je 
ziet ze niet, het is en blijft een raadsel waar ze vandaan komen.

Najaar 2016 

In het najaar van 2016 zijn 12 medewerkers 
gestart aan de operator plus opleiding. Dé 
mogelijkheid voor operators om zichzelf 
verder te ontwikkelen.

Oktober 2016

Vol trots leggen de mannen van het 
laadstation de laatste hand aan het 
rijklaar maken van onze nieuwe heftruck 
(aanschafwaarde: 57.000 euro).

18 en 19 augustus 2016

Hoog bezoek uit Zuid Afrika, onze CEO 
Steven Binnie brengt voor het eerst in z’n 
loopbaan een bezoek aan Sappi Lanaken. 

4

15 oktober 2016

De jubilarissen van 2016 hebben aan Sappi Lanaken een mooie plant 
aangeboden als blijk van dank voor de geweldige jubilarissenviering.

1 oktober 2016

Jubilarissendag Sappi Lanaken in 
ontmoetingscentrum Berenhof in Veldwezelt. 
Het was weer een geweldig feest voor onze 
jubilarissen en hun families.
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Zondag 27 november 2016

Sinterklaas op bezoek bij Sappi Lanaken. 
144 kindjes tussen 0 en 10 jaar ontvangen 
een mooi cadeau. Sinterklaas, de pieten en 
natuurlijk de vele vrijwilligers hebben weer 
voor alle Sappi-vriendjes een mooi feest 
gerealiseerd.

1 januari 2017 

Start jubileum 50 jaar Sappi Lanaken.

12 december 2016

Vol verwachting klopte het hart van elke medewerker van Sappi 
Lanaken, gaat project Horse door?

Maandag 12 december ontvingen we het verlossende telefoontje: alle 
projectonderdelen zijn goedgekeurd. Sappi Lanaken kan weer werken 
aan haar toekomst.

20 oktober 2016

De jaarlijkse roadshow in Lanaken gaat door 
in onze kantine. Een bijzondere editie omdat 
de heer Quaedvlieg voor de laatste keer van 
de partij is, gezien hij per 31 december 2016 
met pensioen gaat.

November 2016

Alle medewerkers van Sappi Lanaken 
worden in een 6-tal bijeenkomsten (interne 
roadshows) op de hoogte gebracht van het 
reilen en zeilen van Sappi Lanaken. 
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Oog voor jong talent!
Sappi Lanaken geeft volop kansen aan talentvolle mensen. Zeker als het gaat om ambitieuze jongeren die 
flink aan de weg timmeren met hun eigen bedrijf, een passende stage of vakantiewerk zoeken. Als hun vader 
of moeder dan ook nog eens voor Sappi werkt, maakt het dat eens zo bijzonder. Hier lees je hoe Caro, Glenn, 
Sara en Liesbeth de samenwerking met Sappi ervaren. 

Caro Oostenbach | 23  jaar
“Door mijn mama (Romy Withofs, Management Assistant) ben ik 
opgegroeid met ‘de fabriek’. Als kind heb ik zelfs een keer een 
spreekbeurt gehouden over Sappi Lanaken. Ik leerde het bedrijf echt 
goed kennen tijdens mijn vakantiewerk bij de Technische Dienst. Dat 
heb ik drie jaar gedaan. Nu krijg ik echter de kans om op zelfstandige 
basis opdrachten uit te voeren als grafisch ontwerper en fotografe.”

Begrijpbaar
“Zo mocht ik het nieuwe logo van Sappi Lanaken ontwerpen. Toen ik 
hoorde dat Sappi het logo onder meer gebruikt voor een kleurwedstrijd 
voor de kinderen van medewerkers, was ik enorm tevreden. Ik geef 
namelijk les in beeldende vorming en fotografie aan kinderen van 
de lagere school. Als ik dan merk dat het logo ook toegankelijk en 
begrijpelijk is voor kinderen, dan ben ik in mijn opdracht geslaagd.”

Origineel
“Als fotografe portretteerde ik het managementteam. Ik wilde graag 
spontane foto’s die er toch in zouden slagen een sterk team te laten 
zien. Dat is goed gelukt. Ook heb ik foto’s gemaakt van de afbraak en 
ombouw van de PM7. Dat is iets totaal anders. Ik blijf op een positieve 
manier enorm zenuwachtig voor nieuwe opdrachten, aangezien het een 
uitdaging is om iets zo duidelijk mogelijk en op een originele manier in 
beeld te brengen. Zo ook bij de fotoreportage van de PM7. Deze moet 

Sara Meyssen | 25 jaar
“Ik ken Sappi door de verhalen van mijn papa (Benny Meyssen, Front 
Desk Medewerker/portier) en vakantiewerk. Omdat ik Biotechnologie in 
Diepenbeek studeer, leek het mij goed om vakantiewerk te doen bij de 
afdeling PQM. Gelukkig kreeg ik tot twee keer toe die kans. Zo kon ik 
ervaren hoe het er in een echt lab aan toegaat en hoe gemoedelijk de 
sfeer binnen Sappi is.”

Groenontwerp
“Onlangs mocht ik in opdracht van Sappi Lanaken een ontwerp maken 
voor de vernieuwing van de ‘groene’ ruimte op het terrein. Sappi 
Lanaken bestaat 50 jaar en daarom willen ze er iets bijzonders van 
maken. Omdat ik een diploma ‘Groenmanagement’ heb, ben ik hiervoor 
gevraagd. Ik kreeg veel vrijheid om mijn eigen invulling aan het ontwerp 
te geven. Het moest vooral aantrekkelijk en onderhoudsvriendelijk zijn. 
Natuurlijk was ik ongerust dat ze het ontwerp niets zouden vinden. 
Maar ze reageerde meteen heel enthousiast. Ik ben erg benieuwd hoe 
het er uiteindelijk allemaal uit komt te zien en dankbaar dat ik deze kans 
heb gekregen.”

Uitgelicht

passen bij de uitstraling van Sappi Lanaken 
2.0. Ik ben blij dat ik daar mijn steentje aan 
mag bijdragen.”

Meer info: www.carooostenbach.be
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Glenn Stassen | 23 jaar
“Zorgen dat het licht en het geluid perfect is en de juiste sfeer scheppen. 
Dat zijn mijn uitdagingen tijdens een roadshow of opendeurdag van 
Sappi Lanaken. Sinds twee jaar heb ik mijn eigen licht- en geluidbedrijf 
GS Events en mocht ik me al een paar keer bewijzen bij Sappi. Het 
eerste contact is via mijn papa (Danny Stassen, Waarnemend Opzichter 
PM8) gelopen, maar nu doe ik het helemaal zelf!”

Persoonlijk
“Sappi is een heel interessant bedrijf en helemaal niet saai. Je merkt 
dat de directie en het management het personeel wil ‘boosten’ en dat 
vind ik belangrijk. In het begin dacht ik dat ik te maken zou krijgen met 
een strenge opdrachtgever, maar niets is minder waar. Het gaat heel 
gemoedelijke en in goed overleg.

Vertrouwen
“Ik ben al een hele tijd DJ en dat is verder uitgegroeid naar licht en 
geluid.  Als DJ Glenn was ik nog niet te gast bij Sappi, maar wie weet 
wat de toekomst brengt. Hoe dan ook waardeer ik het enorm dat Sappi 
vertrouwen heeft in mij. Ik zet me voor honderd procent in, zodat ik 
Sappi over 20 jaar nog steeds als mijn klant mag beschouwen.”

Meer info: www.gsevents.be

Liesbeth Bijnens | 21 jaar
“Ik loop zes weken stage op de communicatieafdeling van Sappi 
Lanaken. Eindelijk kan ik de theorie, die ik leer tijdens mijn opleiding 
‘Communicatiewetenschappen’ aan de KU Leuven, toepassen in de 
praktijk. Ik ben blij dat ik die mogelijkheid krijg, want ik kom erachter dat 
ik nog veel moet leren.”

Verrast
“Ik had nooit gedacht dat er zoveel bij een communicatiefunctie komt 
kijken. Ik ben verrast door de professionaliteit van de organisatie, de 
veelheid aan werkzaamheden en de energie die ze in mij steken om het 
vak te leren. Ik mag me hier echt ontwikkelen en Irmgard Pinxt maakt 
écht tijd voor mij. Ik leer veel van haar!”

Onderzoek
Het is de bedoeling dat ik de interne communicatie in kaart breng en 
hierover een advies uitbreng. Wat vinden de medewerkers van de 
interne communicatie? Bereiken we iedereen met de juiste middelen? 
Hiervoor voer ik interviews met arbeiders en bedienden. Zo krijg ik ook 
een beter beeld van wat mijn papa (Luc Bijnens, Technische Dienst) hier 
doet, wat zijn werkplek is en wie zijn collega’s zijn. Dat Sappi een leuke 
organisatie is, wist ik al door de personeelsfeesten waar ik vroeger mee 
naar toe ging. Ik keek daar altijd erg naar uit. Dat beeld wordt nu alleen 
nog maar meer bevestigd.”
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Een gevleugelde toekomst 
voor Sappi Lanaken 
Het sterke, gevleugelde paard uit de Griekse mythologie ‘Pegasus’ staat symbool voor een groot investe-
ringsproject genaamd ‘Horse’, dat de toekomst van Sappi wereldwijd veilig moet stellen. Iedereen weet dat 
de grafische papierindustrie onder druk staat. Een goed doordacht en doelgericht actieplan is het vertrek-
punt voor een ‘gevleugelde toekomst’. Wim Devens (Director Central Technology & Engineering Sappi Eu-
ropa) vertelt welke stappen we moeten nemen om de grootste speler wereldwijd te blijven en de toekomst 
van Sappi Lanaken te verzekeren. Volg de dromen die je wilt waarmaken. Laat zien waar jij goed in bent.

Dat er niet over een nacht ijs is gegaan, wordt meteen duidelijk. Wim: 
“Steffen Würdinger (Vp Manufacturing R&D and Technology), Ivo 
Maassen (Managing director release paper sales)) en Guillum Buisson-
Street (General Manager – Strategy Sappi South Africa) hebben elke 
Europese fabriek een week lang bezocht. Elke fabriek kreeg dezelfde 
vraag voorgelegd: Wat zijn jullie ideeën voor deze fabriek om het 
voortbestaan veilig te stellen? Er kwamen 112 voorstellen uit de bus, 
waarvan we er 12 in detail verder hebben onderzocht op haalbaarheid 
en rendement.”

Volledige capaciteit

Wim licht toe: “In Gratkorn produceren we op de PM9 houtvrij gestreken 
papier van 90 tot 150 gram. De PM8 in Lanaken is sneller en breder 
en daarom kunnen we een deel van dit pakket tot en met 120 gram 
goedkoper produceren op de PM8. Omdat de capaciteit van PM8 
echter niet groot genoeg is om dit pakket er zomaar erbij te nemen, 
gaat een deel van de productie van PM8 naar de PM3 in Kirkniemi. Zo 
worden onze machines in Kirkniemi én Lanaken weer goed gevuld!”

Volle kracht vooruit

Wat gebeurt er met de PM9? Wim vervolgt: 
“Dat was een hele puzzel. Op de PM6 in 
Maastricht produceren we grafische kartons 
tot 450 gram. Ook deze markt krimpt en 
daarom gaan we de PM6 ombouwen om 
ook hoogwaardige verpakkingskartons 
voor bijvoorbeeld parfumdozen te kunnen 
produceren. Bovendien gaat de PM6 de 
volledige productie van dik verpakkingskarton 
overnemen van de PM1 in Alfeld. De PM6 
is veel groter en sneller dan de PM1 en dus 
goedkoper. Alfeld is nu al volop bezig om 
nieuwe producten te ontwikkelen voor deze 
PM1. Omdat de PM6 niet zomaar deze 
nieuwe pakketten erbij kan nemen, verhuist 
de productie grafisch karton tot en met 300 
grams van de PM6 naar de PM11 in Gratkorn 
en een deel van de productie van de PM11 
gaat naar de PM9. Dit is echter ook nog niet 
genoeg om die machine te vullen. Daarom 
gaat een deel van de productie van de 
PM2 in Stockstadt naar de PM9 en de rest 
naar Lanaken en Ehingen. Voor de PM2 in 
Stockstadt hebben we ook nieuwe producten 
voor nieuwe markten in het vooruitzicht. Zo 
is de cirkel rond en kunnen we de volgende 
jaren met volle kracht vooruit.
De kern van de toekomststrategie van Sappi 
Europa is dus om de krimp in de grafische 
markten op te vangen door uitbreidingen in 
de groeiende verpakkings- en specialiteiten 
markten.”
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Toekomst Sappi Lanaken

De toekomst voor Sappi Lanaken ziet er goed uit. Om dit alles te 
realiseren, zijn de nodige aanpassingen en investeringen nodig. 
Wim: “We moeten de PM8 ombouwen tot een houtvrije machine. 
Dit vereist een grote investering. Samen met alle afdelingen binnen 
Lanaken hebben we de plannen goed uitgewerkt en voorbereid, na de 
goedkeuring op 12 december jl. zijn we gestart met de detaillering van 
dit project. Ik kan rekenen op een team van zeer ervaren projectleiders 
om de ombouw te doen. Zo deden we eerder de ombouw van de 
PM2 in Alfeld in een zeer beperkte ruimte. In vergelijking daarmee staat 
de PM8 in een balzaal en is deze machine veel toegankelijker. Ik heb 
er alle vertrouwen in dat we de ombouw tot een goed einde brengen 
tegen uiterlijk januari 2019. Dankzij deze investering zorgen we voor 
het behoud en de verdere uitbreiding van de werkgelegenheid bij Sappi 
Lanaken en het voortbestaan van het bedrijf. Mooi toch!”

 

“Dankzij deze 
investering zorgen 

we voor het behoud en de 
verdere uitbreiding van 
de werkgelegenheid bij 
Sappi Lanaken en het 

voortbestaan 
van het bedrijf. 

Mooi toch!”
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Laat zien waar je goed in bent 
Stagiaire Liesbeth Bijnens had een interessant gesprek met Directeur Eric Raedts. Hier lees je haar weergave 
van zijn verhaal. De essentie die zij onthouden heeft:  zekerheid naar de toekomst toe hebben we niet, maar 
volg de dromen die je wilt waarmaken. Laat zien waar jij goed in bent.

Sappi One Vision
Eric vertelt: 
‘’Sappi One Vision, één visie die zegt dat wij een bedrijf willen zijn dat 
zijn bestaansrecht binnen Sappi Europa niet alleen verdient, maar 
ook opeist. Ik wil mensen de boodschap meegeven dat ze mogen 
terugkomen. Dat de juiste man op de juiste plaats blijft. Dat wij als Sappi 
Lanaken ook doen wat we zeggen en de afgesproken doelstellingen 
halen zodat One Vision perfect past binnen de visie 2020 van Sappi 
wereldwijd. Met Horse zetten we al een stap in de goede richting.”

“Het is belangrijk om een visie te hebben. One Vision zal voor mij eeuwig 
blijven bestaan, maar de inhoud kan naar de toekomst veranderen. 
Vergelijk het met een kompas. Een kompas geeft de richting aan, maar 
geen eindpunt. Een eindpunt is er niet. Zo zullen we ook nooit tot aan de 
Poolster geraken. Wat nu op dit moment als tussenstop is gedefinieerd, 
is het bestaansrecht van Sappi Lanaken, een EBITDA van 10%.” 

Keuzes
Hoe wij tot één visie komen? 
 “Iedereen kan zeggen wat je moet doen, maar 
jij zelf maakt de keuze. Mensen moeten weten 
wat hun drijfveer is en hiernaar handelen. Het 
is van belang dat je zelf achter je eigen keuzes 
staat en dat deze keuzes doordacht zijn. Weten 
wat je wilt doen en erin geloven ongeacht 
de hindernissen die kunnen opduiken. 
Voor sommigen betekent dit dat ze uit hun 
comfortzone moeten durven komen en de 
‘beren’ moeten dood schieten. Ik wil luisteren 
naar mensen en mij proberen in te leven in hun 
situatie zodat ik een plan kan maken met de 
juiste mensen op de juiste plaats. Het gevoel 
hebben dat ze een toegevoegde waarde zijn 
voor Sappi en een bijdrage kunnen leveren 
aan een groter geheel.” 

Stef
“Stef, het witte mannetje dat naar de toekomst 
toe, alsmaar meer vorm krijgt. In het begin was 
hij blanco, maar ondertussen is hij geëvolueerd 
naar iets dat betekenis heeft. Ik kan het 
witte mannetje naar de toekomst toe geen 
vorm geven. Dat doet de toekomst zelf wel. 
Ondertussen beschikt Stef over verschillende 
kleuren, die staan voor verschillende ideeën 
en gedachten en is hij gegroeid tot een puzzel 
waar steeds  meer puzzelstukjes bijkomen. 
Sommige puzzelstukjes vallen buiten de 
lijntjes, andere er in. De puzzel is niet af en 
zal ook nooit af zijn. Als de puzzel af is, heb ik 
het gevoel er te zijn en groeien we niet meer.  
Zoals eerder gezegd, een eindpunt is er niet, 
de toekomst zal ons vormen…”  
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Voor de toekomst genoeg uitdagingen 
Ook met Stefan Ieven had stagiaire Liesbeth Bijnens een interessant gesprek. Hier lees je haar weergave van 
hoe hij naar de toekomst kijkt. 

Stefan Ieven is verantwoordelijk voor het operationele luik binnen Sappi Lanaken. Sinds 2014 heeft hij de 
leiding over Techniek en Utilities en het laatste jaar valt Productie ook  onder zijn verantwoordelijkheid. Het 
operationele gebeuren naar de toekomst toe is aan verandering onderhevig. Stefan licht hier verder toe.

Mensen 
“Meer dan ooit zullen onze mensen het verschil gaan maken” vertelt 
Stefan. “Als we onze processen willen blijven verbeteren,  zijn het meer 
dan ooit al onze medewerkers die aan de basis zullen liggen van deze 
verbeterprocessen. Eigenlijk hebben we ook  allemaal 2 jobs, ons 
‘gewone werk’ en daarnaast de taak om constant op zoek te gaan 
naar verbeteringen. Dit kan door ons telkens opnieuw af te vragen: 
“Hoe kan het beter?”. 

Met SPE&i (Sappi Performance Engine en ik) willen we onder andere 
het ondernemerschap in ons allen nog verder stimuleren en de 
betrokkenheid verhogen. Voor dat laatste is een goede teamgeest ook 
erg belangrijk. Het creëren van zelfstandige teams, waarin mensen 
naast hun vaardigheden ook hun talenten meer kunnen inzetten, is 
hierbij cruciaal.

Milieu  
“Naast onze mensen is ons milieu of beter gezegd het behoud van onze 
planeet een belangrijk agendapunt. We hebben de aarde niet geërfd van 
onze ouders, maar we hebben haar in bruikleen gekregen voor onze 
kinderen.’’ is een spreuk die Stefan in dit kader aanhaalt. “Verantwoord 
omgaan met energie wordt in de toekomst steeds belangrijker. 
Sappi Lanaken heeft overigens al een energiebeleidsovereenkomst 
met de overheid afgesloten, waarin we afspraken gemaakt hebben 
over de vermindering van ons energieverbruik in de komende 
jaren. Met het invoeren van de speedsizer, het plaatsen van extra 
warmteterugwinsystemen en de LED-verlichting in de Afwerking 
hebben we al de eerste stappen in de goede richting gezet”. 

Technologie          
Stefan gaat verder: “Wat de toekomst betreft, zie ik ook veel verande-
ring in de techniek. Zo is er de enorme toename van digitale informatie. 
Dit betekent niet enkel een verschuiving van papier naar de digitale 
vorm, maar de hoeveelheid en snelheid van informatie is enorm 
toegenomen. De invloed op het bedrijven van onze productieprocessen 
en de technologie is hierbij zeer aanzienlijk. Als je niet meegaat met de 
technische ontwikkelingen, kun je als bedrijf niet overleven... Het is de 
kunst om uit al die informatie, op een zo efficiënt mogelijke manier, 
zaken te filteren en die om te zetten in bruikbare gegevens. Een hele 
uitdaging voor ons allemaal!

“In ieder 
van ons zit een 
ondernemer.” 

Bovenal moeten we er vooral over waken dat 
we in deze wereld van (over-)informeren ook 
goed blijven communiceren… Een app-je en 
snel even een e-mail sturen horen erbij, maar 
ik blijf voorstander van persoonlijk overleg op 
z’n tijd. Dit lijkt misschien ouderwets, maar 
dit zal zijn waarde behouden en een goede 
samenwerking ten goede komen nu, én in de 
toekomst.”
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Talenten in ontwikkeling
Ook met Heidi Bijnens had Liesbeth een interview over de toekomst van Sappi Lanaken. 

Heidi is sinds januari 2016 in dienst als HR-manager. Naar de toekomst toe wil ze binnen Sappi Lanakenaan 
HR een motiverende en ondersteunende rol geven. De kennis en talenten van de mensen worden hierbij 
mee in acht genomen want de mensen maken het verschil. Mensen die met passie en plezier komen wer-
ken, daar doen we het voor. Heidi licht hier verder toe.

Talenten
“Naar de toekomst toe wil ik de focus leggen op talenten van mensen. 
Weten welke talenten we binnen Sappi Lanaken in huis hebben en 
hoe deze in te zetten en verder te ontwikkelen is één van mijn doelen. 
Al te vaak wordt er gekeken naar wat mensen missen in plaats van 
waar ze goed in zijn. Wanneer je inzicht hebt in hoe je persoonlijkheid 
en omgeving van invloed zijn op je talenten, kun je bewuster keuzes 
maken. Je leert dan steeds beter hoe je zelf kunt investeren in je eigen 
ontwikkeling. De uitdaging is te ontdekken hoe je dit kunt doen op 
een manier die bij jou past en die aansluit op mogelijkheden in jouw 
omgeving. Op die manier kun jij met jouw talenten betekenisvol zijn, 
voor jezelf én voor anderen. En die ontdekkingsreis willen we vanuit 
HR samen met onze Sappianen maken.Talenten komen naar boven als 
mensen zich betrokken voelen bij hun organisatie.” Een talent bezitten 
is meer dan de juiste man op de juiste plaats.

Werkbaar werken
Heidi gaat verder: 
“Om de ondersteunde en motiverende rol van 
HR concreet vorm te geven, zal HR  dit jaar 
samen met de vakbonden van start gaan met 
de werkgroep ‘werkbaar werken’. 
Dit onder andere in het kader van de 
pensioenleeftijd die wordt opgetrokken en 
we allemaal verondersteld worden langer te 
werken omdat onze levensverwachting stijgt. 
Niet alleen ‘ouderen’ zijn hierin betrokken partij, 
ook de ‘jongere generatie’. Het is belangrijk 
om ongeacht onze leeftijd ons gemotiveerd 
en nuttig te blijven voelen in het werk dat we 
doen en dat het werk voor iedereen draaglijk 
blijft.” Wie werkbaar werk heeft, heeft meer 
plezier in het werk, leert meer, blijft langer aan 
de slag en is gezonder van lichaam en geest. 
Werkbaar werk is dus een win-win voor ons 
allemaal:  voor medewerkers, ondernemers 
en organisaties.

Kennis
“Als derde punt gaan we bij Sappi Lanaken 
veel korter op de bal spelen om kennis op te 
slaan en over te dragen. Kennisoverdracht en 
kennisborging gebeuren nu veel te weinig, 
maar is cruciaal als we als onderneming ons 
bestaansrecht willen blijven afdwingen. Niet 
alleen om ons voor te bereiden op een grote 
uitstroom van pensioengerechtigde mensen 
en de aanwerving van nieuwe medewerkers, 
maar ook op de snel veranderende wereld 
waarin we leven. Innovativiteit, kennis, kunde 
en passie zijn van essentieel belang om het 
verschil te maken. 

“Naar de 
toekomst toe 
wil ik de focus 

leggen op 
talenten 

van mensen.” 
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Cijfers en grafieken zijn helemaal niet saai!  
Ook Peter Keulen had tijd vrijgemaakt voor een interview met stagiaire Liesbeth Bijnens.

Vanaf 1 oktober 2016 vervult Peter Keulen de rol van Controller voor Sappi Lanaken. Als telg uit een Sappi-
nest geeft hij hier tekst en uitleg over zijn loopbaan en werkzaamheden.  

Loopbaan  
In 1998, na zijn studies TEW (Toegepaste Economische Wetenschappen) 
in Diepenbeek, ruilde hij de schoolbanken in voor een job als Assistant 
Controller bij Sappi Maastricht. Sinds 2003 is hij werkzaam bij Sappi 
Lanaken. Voor hem heel bijzonder want op deze manier treedt hij in de 
voetsporen van zijn overleden vader Robert Keulen die in 1967 samen 
met Simon Kerkhofs als één van de eerste bedienden overkwam 
van KNP Maastricht naar KNP Lanaken. In het kantoor van Peter 
staat bewust het oud meubilair van Simon Kerkhofs, de toenmalige 
Controller van Sappi Lanaken, wat voor hem een fijne herinnering met 
zich meebrengt.  

“Controlling 
kijkt ook 
naar de 

toekomst.” 

Controlling 
Maar wat houdt zijn job als Controller nu 
precies in? Peter vertelt:
‘’Belangrijk is dat de mensen het verschil 
kennen tussen boekhouding en controlling. 
Boekhouding houdt in dat er wordt gekeken 
naar het verleden. Hierbij worden cijfers 
geregistreerd en gecontroleerd door interne en 
externe audits. Controlling daarentegen kijkt 
ook naar de toekomst, zoals project Horse, en 
doet voorspellingen aan de hand van trends 
en ontwikkelingen die we uit de geschiedenis 
halen. Er worden plannen gemaakt en 
budgetten opgesteld voor later. Halverwege 
de maand vindt een overleg plaats waar de 
stand van zaken wordt weergegeven om de 
kosten eventueel bij te sturen en de budgetten 
onder controle te houden.”
 

EBITDA
Peter gaat verder: “EBITDA, een term die reeds 
werd aangehaald tijdens de roadshows, is een 
maatstaf die duidt op een rendabel bedrijf en 
die het gemakkelijk maakt om bedrijven van 
dezelfde sector met elkaar te vergelijken. 
Het weerspiegelt het bedrijfsresultaat 
(opbrengsten minus kosten), maar zonder de 
afschrijvingskosten van onze gebouwen en 
machines. Voor het bestaansrecht van Sappi 
Lanaken is een EBITDA van minimum 10% 
de norm. Hoe men aan dit procentcijfer komt, 
wordt berekend via onderstaande formule.”

Verkoopprijs per ton × tonnen = net sales
EBIDTA / netsales = ≥ 10 % 



14 ONS PAPIER MAGGEZIEN - februari 2017

Jubilarissendag 2016
Op zaterdag 1 oktober jl. stonden 26 jubilarissen in het stralende middelpunt bij Sappi Lanaken.

Speciaal is op 1 oktober 2016 de rode loper uitgerold voor onze ju-
bilarissen. Het management team heette iedereen van harte welkom, 
waarna een ontbijt volgde in de kantine. Per boot gingen de jubilarissen 
op weg naar Maastricht, iedereen kon genieten van het mooie uitzicht 
en een heerlijke brunch. Na een wandeling door Maastricht kregen alle 
jubilarissen het Sappi-ereteken opgespeld in de Groote Sociëteit aan 
het Vrijthof. Rond 17.00 uur stonden de bekende gele bussen klaar 
om de jubilarissen terug te brengen naar de Wilhelminakade. Daar lag 
de boot klaar om af te meren richting Veldwezelt. Om 20.00 uur ver-
zamelden familie en collega’s zich in het Berenhof om de jubilarissen te 
feliciteren. Het was voor iedereen een geweldige dag en het bleef nog 
lang onrustig in Veldwezelt.



1966: maart, aankoop grond Sappi Lanaken

1966: oktober, eerste steenlegging

1967: april, hoogste punt nieuwbouw PM7

1967: juni, personeelsploeg voor KNP 
Lanaken wordt gevormd en de 
opleidingen starten

1968:  maart, eerste papier PM7

1969:  mei, officiële opening fabriek in 
Lanaken

1973: eerste uitgave van Montaignehof, 
personeelsblad van Sappi Lanaken

1974: productierecord, voor het eerst wordt 
de mijlpaal van 100.000 ton/jaar 
gehaald 

1976:  januari, overgang van stookolie naar 
aardgas

1979: bouw en realisatie van kantine

1980:  oktober, ingebruikname van 
biologische afvalwaterzuivering

1984: productiesnelheid van de PM7 is 
opgevoerd naar 900 meter/minuut

1985:  januari, start bouw PM8

1986:  maart, eerste papier PM8

1986: september, kantoorgebouw wordt in 
gebruik genomen

1987: maart, start opleiding CTMP-
personeel

1987:  mei officiële opening PM8

1987:  juni, ingebruikname CTMP

1988: mei, de productiesnelheid PM8 is 
opgevoerd naar 1.150 meter/minuut

50 jaar Sappi Lanaken

1990: juni, project PM7-2000, ombouw duurt 6 
weken

1992:  april, opstart off-coater

1993:  samenwerking van KNP en Leykam-
Mürztaler. Nieuwe naam: KNP-Leykam

1993:  fusie van KNP-Leykam met BT en VRG. 
Nieuwe naam: KNP BT

1997: Sappi neemt de papieractiviteiten 

 KNP BT over

2006: start Sappi Limburg, 2 fabrieken onder 1 
management

2014: Sappi Lanaken gaat weer verder onder 
eigen directie

2016: 12 december 2016: groen licht voor start 
uitvoering project Horse
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Sinterklaasfeest Sappi Lanaken 
Op zondag 27 november stond hoog bezoek gepland. Sinterklaas en zijn pieten brachten een bezoek aan 
Sappi Lanaken. Voor maar liefst 144 Sappiaantjes bracht hij uit Spanje lekkers en cadeautjes mee. De kin-
dergezichtjes spreken boekdelen op bijgaande foto’s. Dankzij de vele vrijwilligers was dit een geweldig feest 
voor jong en oud.
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Kerststop 2016
Tijdens de kerststop van 2016 was de inbouw van de speedsizer gepland, naast al het ander reguliere onder-
houd aan machines en installaties. Veel medewerkers van Sappi Lanaken en contractors hebben heel hard 
moeten werken om alles op tijd klaar te krijgen. Soms onder hele zware omstandigheden, maar de teamspirit 
was heel goed. 
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De toekomst van Sappi is weer rooskleurig door de geleverde inspanningen en de projecten die op stapel 
staan, zoals continu verbeteren, investeren in machines en ontwikkelen van nieuwe producten. Allemaal met 
één doel: de toekomst van Sappi veiligstellen. Om dit te realiseren rekenen we op medewerkers  die met ons 
meedenken alsof ze zelf aan het roer staan van Sappi. Zij zijn de sleutel tot succes. Gunther Engelen (Process 
Improvement Manager Sappi Lanaken) vertelt hoe we dit met SPE&i willen bereiken.

SPE&i: 
Samen resultaat leveren en winnen 
Pilotproject Sappi Lanaken

“De focus van de Sappi Performance Engine (SPE) was de afgelopen 
jaren gericht op de volgende pijlers: prestatie cultuur, CI-methodes 
en  tools en ontwikkelen van mensen en leiderschap. We hebben veel 
acties ondernomen om het proces van continu verbeteren van de 
grond te krijgen. De huidige aanpak was vooral gericht op systemen, 
maar te weinig op de medewerkers. Vandaar dat we SPE hebben 
aangevuld met ‘&i’ = en ik.” We geloven dat we pas echt succesvol 
zijn als we onze medewerkers de kans geven om hun eigen kennis van 
de machines in het verbeterproces te kunnen inbrengen. Dit vergt een 
andere ‘mindset’ bij onze leidinggevenden en medewerkers. Hiervoor 
heeft een centrale werkgroep vanuit Sappi Europa een nieuwe aanpak 
ontwikkeld.

Samen resultaat leveren en winnen

Andere mindset
Wat betekent die andere ‘mindset’ dan voor 
de medewerkers? Gunther: “De medewerkers 
die dag in dag uit aan de machines staan, zijn 
onze experts. Hun kennis en inzichten hebben 
we nodig om de werking van de machines te 
optimaliseren. Deze drie statements vormen 
de basis van onze nieuwe ‘mindset’:

1. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat ieder-
een bij Sappi problemen ziet als mogelijk-
heden!

2. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat ieder-
een bij Sappi wil bijdragen!

3. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat ieder-
een bij Sappi kan en zal handelen als on-
dernemer!
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Uiteindelijk dienen we deze ‘mindset’ ook in praktijk te brengen door 
ons eigen gedrag te veranderen.
Voor zowel onze leidinggevenden als medewerkers vereist dit een 
andere manier van denken. De leidinggevenden moeten nog meer 
geloven in de mogelijkheden van hun medewerkers zodat zij hun rol 
ook echt oppakken in het verbeterproces. We zijn er ons van bewust 
dat iedereen moet wennen aan deze nieuwe manier van werken. Deze 
cultuurverandering is een reis die we met elkaar gaan maken.”

Pilots
Een mooie cultuur waar Sappi naar streeft, maar hoe gaan we dit in 
de praktijk realiseren? Gunther: “Sappi heeft ervoor gekozen om drie 
projecten te starten in Alfeld, Gratkorn en Lanaken. Op basis van de 
ervaringen met deze pilots maakt Sappi een plan van aanpak om de 
cultuurverandering ook in de andere Sappi mills te realiseren. We zijn 
trots dat Lanaken deel uitmaakt van de pilots. In de Lanaken pilot 
richten we ons op het eerstelijns onderhoud van de Maintenance 
afdeling en de interactie tussen deze afdeling en de CTMP-fabriek. 
Hierbij zijn ongeveer 80 medewerkers betrokken.” 

Aanpak
De kick-off van de pilot in Lanaken vond op 31 januari 2017 plaats. 
Gunther vervolgt: “Vanuit de betrokken afdelingen zijn ongeveer 20 
operatoren en leidinggevenden afgevaardigd om aan de bijeenkomsten 
deel te nemen. We lichten dan onze visie en de aanpak van de pilot 
toe. Nadien informeren we ook de andere betrokken medewerkers in 
kleinere en kortere sessies. Het is helaas onmogelijk om iedereen op 
hetzelfde moment te informeren. Dan start de diagnosefase. We gaan 
onderzoeken hoe de afdelingen werken en hoe ze samenwerken met 
elkaar. Het hoger management van Sappi Lanaken en Europa neemt 
hiervoor persoonlijke interviews af met medewerkers en brengt een 
bezoek aan de afdelingen. De uitkomsten van de diagnosefase koppelen 
we terug aan de medewerkers. Hierin ligt de focus op de kansen en 
niet op wat goed of slecht gaat. Samen met de medewerkers bepalen 
we vervolgens welke verbeterpunten we gaan aanpakken en daar 
maken we projecten van. Een projectgroep bestaande uit operatoren, 
leidinggevenden en CI-experts gaat er dan mee aan de slag.”

Verschil maken
Het is duidelijk dat er heel wat input en 
betrokkenheid van de medewerkers verwacht 
wordt. Gunther: “Onze focus ligt op hoe we 
de medewerkers meenemen in deze pilot. De 
manier waarop we de resultaten bereiken, is 
in deze pilot nog belangrijker dan het resultaat 
zelf. We willen leren en laten aanvoelen hoe 
we in de toekomst ook andere projecten 
kunnen aanvliegen. Als medewerkers ervaren 
dat ze mee mogen denken en zo het verschil 
kunnen maken, dan hebben we automatisch 
betrokken medewerkers. En betrokken 
medewerkers wil ieder bedrijf, maar dat 
moet je wel verdienen. We moeten geduld 
hebben, want er is veel tijd nodig om deze 
cultuuromslag te maken. Gelukkig schijnt de 
zon weer boven Sappi en is dit het geschikte 
moment om hiermee aan de slag te gaan. We 
weten niet wat er nog op ons pad komt. De 
veranderingen in onze omgeving gaan steeds 
sneller. We moeten ons nu wapenen, zodat 
we beter bestand zijn tegen de schokken 
die mogelijk nog gaan komen. Om voorop 
te kunnen blijven lopen, zijn betrokken 
medewerkers broodnodig. Daarmee blijven 
we de concurrentie een stap voor!“

“Deze 
cultuurverandering 
is een reis die we 
met elkaar gaan 

maken.” 
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Bodybuilding is mijn leven!
Al jaren aan een stuk, zeven keer per dag, eet Waarnemend Coater Specialist Johan Erkens rijst, kip en 
groenten. Daarnaast sport hij heel intensief. Met resultaat! Op 9 juni 2016 werd hij Nederlands Kampioen 
bodybuilding bij de Masters. 

Johan is bijna vijftig, maar dat zou je hem niet aangeven. Johan: “Vanaf 
mijn negentiende sport ik intensief. Ongeveer tien jaar later nam ik deel 
aan mijn eerste wedstrijd en werd ik alleen maar fanatieker. Het klinkt 
misschien macho, maar ik heb er altijd goed uit willen zien en dan is 
een getraind lichaam belangrijk. Het sporten houdt me jong. Ik krijg 
veel waardering van de jonge gasten die aan bodybuilding doen en dat 
geeft mij een goed gevoel.”

Meer dan werk 

“Een leven 
zonder sport 

kan ik me niet 
voorstellen.” 

Opofferingen
“Na mijn gezin is bodybuilding het belangrijkste 
in mijn leven. Alles wat ik doe, staat in het 
teken van mijn sport. Ik ben enorm gedreven 
en wil er altijd voor gaan. Daarvoor moet ik 
me veel ontzeggen. Vooral in de periode vóór 
de wedstrijden. Dan heb ik totaal geen sociaal 
leven meer. Naast mijn werk ben ik alleen 
maar met sport en voeding bezig. Om eerlijk 
te zijn, ben ik in die periode best humeurig en 
dat weegt op mijn gezin.”

Verslaving
“Eigenlijk is het een verslaving,” vervolgt 
Johan. “Een leven zonder sport kan ik me niet 
voorstellen. Mijn fiets staat naast het bed. Als ik 
wakker word, spring ik met nuchtere maag op 
de fiets, want dat is de beste manier om vet te 
verbranden. De eigenaar van de sportschool 
heeft mij zelfs een sleutel gegeven, zodat ik 
kan gaan trainen wanneer het mij past. In april 
is er weer een kampioenschap. Ik weet nog 
niet of ik daaraan deelneem. Ik ben tevreden 
met wat ik tot hiertoe bereikt heb en besef 
welke impact wedstrijden hebben op mijn 
gezin. Ik ga het thuis nog overleggen…”
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Doe het maar na: deelnemen aan de Ironman!
SHEQ Engineer Raw material/ UT  John Essers (51) stelde zich twee belangrijke doelen voor 2016: deelnemen 
aan de Ironman en de Alpe d’HuZes. Beiden heeft hij verwezenlijkt en met puike prestaties. Hier blikt hij met 
ons terug op de Ironman van Maastricht. 

John: “Ik heb altijd veel aan sport gedaan: 
zwemmen, volleybal, wielrennen en skeeleren. 
Ook trainde ik een aantal keer mee met 
vrienden die deelnamen aan een triatlon. Toen 
ik hoorde dat de Ironman triatlon 2016 zou 
plaatsvinden in Maastricht, besloot ik om deel 
te nemen in mijn eigen stad. Ik stelde zelf een 
trainings- en voedingsschema op dat ik een 
jaar lang volgde. Het is belangrijk dat je jezelf 
stap voor stap een hoger doel stelt en daar de 
training op aanpast. Dat is me aardig gelukt.”

Intensieve periode
“Naast mijn werk trainde ik ongeveer vijftien 
uur per week en de laatste maanden voor de 
wedstrijd nog veel intensiever”, vertelt John. 
“Ik lette ook heel goed op mijn voeding. 
Het juiste evenwicht tussen vetten en 
koolhydraten is belangrijk om goed te kunnen 
presteren. Speciaal voor mij maakten ze als 
lunch bij Sappi een grote salade met tonijn. 
Heerlijk! Waar ik meer moeite mee had, was 
om voldoende rust te nemen. Dat zit niet in de 
aard van het beestje, maar is wel broodnodig 
om je doelen te bereiken.”

Indrukwekkend
“Ik herinner mij nog als gisteren dat we met 
meer dan 2.000 deelnemers op de kade 
stonden te popelen om bij het startschot 
het water in te springen. Het te water gaan 
was een aparte beleving. Met z’n allen kukel 
je in het water en in een mum van tijd was 
het rustige Maaswater omgetoverd in een 
forellenkweekvijver. Iedereen kroop over, 
langs en onder elkaar. Het was even trekken 
en duwen om de juiste positie in het water 
te krijgen. Vervolgens was het genieten: 
zwemmen onder de bruggen door met zoveel 
bekenden langs de kant die je aanmoedigen, 
dat geeft een geweldig gevoel! Ook bij 
het fietsen zette ik een goede tijd neer. Het 
zwakste onderdeel bleek het lopen te zijn, 
maar uiteindelijk heb ik dat ook gehaald.”

Meer dan werk 

Euforie
“Ik vergeet nooit de woorden aan de finish: ‘John Essers, you’re an 
Ironman!’ en ik dacht: ‘Yes, ik ben er!’. Een gevoel van euforie overviel 
me en ik voelde me helemaal niet moe. We zijn met een hele groep 
nog wat gaan drinken in de stad. Dit was een ervaring om nooit te 
vergeten!”

“Ik vergeet 
nooit de woorden 

aan de finish: 
‘John Essers, 

you’re an 
Ironman!’
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Tekenwedstrijd 2016
Maar liefst 104 tekeningen hebben we mogen ontvangen, naar aanleiding van de tekenwedstrijd die we in 
2016 hebben uitgeschreven. In de herfstvakantie hebben alle Sappi-vriendjes de jaarlijkse Sinterklaasbrief 
ontvangen met daarbij de vraag om mee te doen aan de tekenwedstrijd.

Uit de 104 inzendingen zijn 4 inzendingen 
gekozen als winnaar in 1 van de 4 leeftijds-
categorieën. 

De prijswinnaars zijn:
Nina Goossens, 4 jaar
Nele Vuerstaek, 9 jaar
Tatiana Bozek, 10 jaar
Elisa Keskin, 15 jaar

Daarnaast is er een extra prijs uitgereikt 
aan Magda Bessemans voor haar origineel 
ontwerp.
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Volg ons op facebook, velen gingen je al voor. Mis niks van Sappi Lanaken en like onze facebookpagina, zo blijf je op de 
hoogte van het laatste nieuws.
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Nieuws uit de rollenafwerking PM7

Vandaag (25 oktober 2016) heeft de eerste 
ploegvergadering plaatsgevonden in de rol-
lenafwerking, ploeg 5. Onder leiding van Eddy 
Engelbert is er een proef gestart om te onder-
zoeken wat de voordelen zijn van een ploeg-
vergadering op regelmatige basis. 

De eerste vergadering was meteen een groot 
succes. Iedereen was aanwezig en goed 
voorbereid. Volgende zaken zijn besproken: 
veiligheid, kwaliteit en technische storingen. 
Ook de interim opzichter Kurt Meers (PM7) 
was aanwezig om zijn ervaringen met ploeg-
vergaderingen met ons te delen.

Wil je ook samen met je team, ploeg of afdeling je verhaal vertellen in ons maggezien? Neem contact op 
met onze redactie, zodat je collega’s op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen je afdeling.

Bericht is ingestuurd door Rob Thaens
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In dienst

Jordi Vrancken  Rollenafwerking PM8

David Kopczynski Expeditie 

Sena Gede Bordes

Danny Oosterbosch Houtplaats

Kubilay Demir Rollenafwerking PM7

Fernand Roosen CTMP 

Ismet Yusan CTMP 

Maunu Toivari Raw Materials 

Anne-Marie Henckens HR

Fortuna Bellantoni PQM

Pasquale Natalello Bordes

Geboren

Nisse
Zoon van Bjorn Goossens en Machteld Loyens
Rollenafwerking PM7

Brando
Zoon van Leonardo Albano en Laila Secondina 
Utilities

Mathéo
Zoon van Jurgen Schellingen en Vicky Timmermans
Rollenafwerking PM8

Elisa
Dochter van Kurt Meers en Anne-Marie Umbria
Fabricage PM7

Huwelijk

Jurgen Penders en Vicky Schiepers
Fabricage PM8 

Luc Beckers en Felicidad Serrano-Murillo
Fabricage PM7

Dienstjubilea  25 jaar

Carine Steegen Veiligheid
Luc Driessen TD 
Guido De Groof  Fabricage PM7

Dienstjubilea  40 jaar

Jean-Marie Biesmans Utilities
Donato Gilberto  TD Walsen
Nicole  Hesemans  HR

Personalia (van 09/07/2016 tot 15/12/2016)

Bedankt

Raf Cardinaels en echtgenote 
bedanken Sappi voor de mooie bloemen 
ter ere van hun 25 jarig huwelijk.

Danny Dreesen en Donato Gilberto 
willen Sappi Lanaken bedanken voor het 
onvergetelijk jubileum feest.  Samen met 
hun echtgenotes en familie kunnen ze 
terugkijken op een geweldige dag.

Claudia en Luc Bijnens danken directie 
en management voor de mooie bloemen 
die ze in ontvangst mochten nemen ter 
gelegenheid van hun 25-jarig huwelijk.

Peter Geris wil collega’s en directie 
bedanken voor de steun die hij mocht 
ontvangen bij het overlijden van zijn 
moeder. 

Patrick Lenaerts en echtgenote 
bedanken Sappi voor de mooie 
bloemen ter gelegenheid van hun 25ste 
huwelijksverjaardag.
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Achterklap
’t Kan verkeren

Een gevleugelde middeleeuwse uitspraak 
van G.A. Bredero, die eigenlijk betekent dat 
het kan veranderen. Wat is er dan veranderd? 
Wel, voor diegenen die het gemist mochten 
hebben: terwijl er voor de overlevingskansen 
van Sappi Lanaken een aantal jaren geleden 
(niet zo heel lang), geen cent meer gegeven 
werd, ziet de toekomst van het bedrijf er in 
één keer helemaal anders uit. 

Al maanden werd er reikhalzend uitgekeken 
naar begin december. Zelden werd er in de 
fabriek met zoveel hoop en verwachting 
gesproken over welk onderwerp dan ook.
Wat gaan de aandeelhouders beslissen? 
Krijgen we een significante investering, of de 
zoveelste besparingsronde en misschien wel 
een sluiting? 

Gelukkig voor ons werd het het eerste: een 
zodanig belangrijk bedrag dat de PM8, 
Vellenzaal, Utilities en RM een serieuze boost 
en extra werkgelegenheid moet geven. 

De naam van het project krijgt de naam Horse 
mee. Of Eric en zijn ploeg hiervoor de mosterd 
gehaald hebben bij stoeterij Zangersheide van 
wijlen Mr. Melchior, weet ik niet. Die discussie 
laat ik zoals gewoonlijk weer aan U.

Ronny Knapen

Agenda 2017
Kienen ontspanningscommisie:
 Vrijdag 31 maart 2017
 Vrijdag 17 november 2017

Kienen senioren:
 Woensdag 22 februari 2017
 Woensdag 29 maart 2017
 Woensdag 26 april 2017
 Woensdag 31mei 2017
 Woensdag 28 juni 2017

50 jaar Sappi Lanaken
 13 oktober 2017: Academische zitting
 14 oktober 2017: Opendeurdagen
 14 oktober 2017: ’s Avonds personeelsfeest
 15 oktober 2017: Opendeurdagen

Sappi
One
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