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International Paper Post is een uitgave van International Paper en is beschikbaar in het Engels,
Frans, Duits, Pools, Spaans, Italiaans en Nederlands. We stellen uw mening zeer op prijs, dus
aarzel niet om uw opmerkingen en aanbevelingen met ons te delen om toekomstige nummers
nog relevanter voor u en uw bedrijf te maken. Wilt u graag een exemplaar voor uzelf ontvangen of
verwijderd worden van de distributielijst? Stuur een e-mail naar: ippost@ipaper.com
Deze nieuwsbrief en de inhoud ervan worden door International Paper uitsluitend voor informatiedoeleinden ter beschikking gesteld. International Paper doet geen uitspraken, biedt geen garanties en stelt geen voorwaarden van welke aard dan ook met betrekking tot de inhoud van
deze nieuwsbrief, expliciet of impliciet. In de mate waarin dit toegestaan is door de toepasselijke wetgeving, wijst International Paper alle garanties of voorwaarden van de hand voor de verkoopbaarheid, geschiktheid voor normaal en/of bijzonder gebruik, titel, nietschending, kwaliteit,
functie of documentatie van de inhoud. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van International Paper is gedeeltelijke of complete
reproductie of gebruikmaking van International Paper’s logo’s niet toegestaan.
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EDITORIAAL
Beste lezer,
In deze tijd van het jaar kijken we altijd terug op wat we
als individuen en als organisatie hebben bereikt. Ook
2017 was weer een druk jaar met talloze interessante
ontwikkelingen in de papierindustrie, zowel in Europa
als internationaal. Ontwikkelingen in China hadden
een grote impact op de handel in pulp en papier, maar
ook op de inputkosten. Overnames, desinvesteringen
en het opnieuw toewijzen van bedrijfsmiddelen zijn
voortgezet.
We zijn blij dat we in deze uitgave van IP Post ons
nieuwe strategische kader kunnen delen: De IP Way
Forward. Verder praten we je bij over ons nieuwe
bedrijfsmodel voor de toeleveringsketen, die door
middel van innovatieve, duurzame en betrouwbare
serviceoplossingen meer toegevoegde waarde voor
onze klanten en ons bedrijf moet opleveren. Daarnaast
kunnen jullie kennismaken met onze nieuwe Senior
Marketing Manager, Jean Sebastien Blanc.
We vertellen je ook meer over de laatste ontwikkelingen
van onze toonaangevende merken – HP Papers, Pol,
Rey en PRO-DESIGN – en de prijzen waarmee we voor
onze innovatie en duurzaamheid zijn bekroond. Tot
slot zetten we de serie Mythen en Feiten over papier
voort, waarbij we deze keer de mythe ontkrachten dat
de Europese bossen krimpen.
Ik wens jullie veel plezier bij het lezen van deze uitgave
van IP Post. Daarnaast wil ik jullie bedanken voor je
samenwerking met International Paper en wil ik jou en
je familie alvast een prettig nieuwjaar wensen.
G. Demets
Commercial Director UWF, FBB & Newsprint EMEA
International Paper
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MYTHEN EN FEITEN OVER PAPIER
#4: DE VRAAG NAAR PAPIER STUURT DE GROEI VAN BOSSEN

In het duurzaamheidsverhaal van International Paper blijven we continu mythen over
papier met feiten ontkrachten. Dit is ons vierde artikel in een serie waarin we vijf mythen
ontkrachten en zien we dat de papierproductie juist helpt om meer bossen te creëren.

Onze planeet kan niet zonder groeiende bossen. Dan
moeten we toch vooral zo weinig mogelijk papier
gebruiken? Volgens het Wereldnatuurfonds valt dat
allemaal wel mee. Dat wordt uitgelegd in het Living
Forests Report (2015): “De belangrijkste oorzaken van
ontbossing en aantasting van onze bossen zijn groot- en
kleinschalige landbouw, het niet-duurzaam kappen van
bomen, mijnbouw, infrastructuurprojecten en toename
van het aantal felle branden.”
De pulp- en papierindustrie speelt juist een grote rol bij
het stimuleren van bosbehoud en -uitbreiding, ook al
zijn zij afhankelijk van diezelfde bossen. De Voedsel- en
Landbouworganisatie van de Verenigde Naties stelt dat
het gebied dat onder bosbeheercertificatie valt wereldwijd
blijft groeien, van 18 miljoen hectare met internationaal
geverifieerde certificatie in 2000 naar ongeveer 429
miljoen hectare in 2016.
In beheerde bossen wordt er voor elke gekapte boom
minimaal één nieuwe boom geplant, en dat aantal kan
soms oplopen tot tien nieuwe bomen, afhankelijk van het
plaatselijke ecosysteem. Er zijn schattingen dat het aantal
bomen in de ontwikkelde wereld nu 25% hoger ligt dan
in 1901.

Groei van 1.500 voetbalvelden per dag
Europa is hierin een voorloper. De Voedsel- en
Landbouworganisatie schat dat de oppervlakte aan
Europese bossen tussen 2005 en 2015 met 44.000
km2 is gegroeid. Dat is groter dan Zwitserland en
staat gelijk aan ruim 1.500 voetbalvelden met
bossen per dag. Dan is het ook niet vreemd dat er in
de EU tegenwoordig ruim 30% meer bos is dan 50
jaar geleden.
De Europese pulp- en papierindustrie stimuleert
deze groei. Bedrijven uit de sector halen 84% van
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hun ruwe grondstoffen uit Europese bronnen
en ondersteunen op die manier duurzaam
bosbeheer zodat de voorraad niet opraakt. (Uit het
Duurzaamheidsverslag van de Confederation of
European Paper Industries, 2015.)
Dus als je de volgende keer twijfelt of je een
document moet afdrukken, dan weet je dat je de
papierproductie juist helpt om onze bossen gezond
te houden.

42%

30%

The amount of
EU land area with
forest cover

Increase of EU forest land over the
last 50 years

17,5 M.
HECTARES
Increase in EU forest land since
1990

+33%

37%

New trees compared
to harvested trees
per year

150 million m3
Quantity used for
paper making

source: United Nations Food & Agriculture Organization (UNFAO), European
Commission, European Environment Agency State and Outlook 2015
source: Eurostat Forestry Statistics 2015, European Environment Agency
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OOK IN DE KOMENDE 100 JAAR
RELEVANT BLIJVEN: DE IP WAY FORWARD
Bij International Paper willen we tot de succesvolste,
duurzaamste en betrouwbaarste bedrijven ter wereld
behoren. Dat is onze missie: we willen niet alleen de
prestaties van ons bedrijf verbeteren, maar ook de
levens van andere mensen, en onze planeet beter
maken. Misschien klinkt dat nogal ambitieus, maar
dat vinden wij niet erg. En dat willen we bereiken
met de IP Way Forward: vijf strategische drivers
waarmee we onze doelen gaan halen.
De IP Way Forward komt voort uit de fundamentele
waarden van ons bedrijf, de IP Way. En die kan in
één zin worden omschreven: we doen de juiste
dingen, op de juiste manier, om de juiste redenen,
altijd en overal.
Met die basis maakt de IP Way Forward de weg
vrij voor het creëren van waarde op lange termijn
voor alle belanghebbenden, en zorgen we ervoor
dat International Paper ook in de komende 100 jaar
mee blijft tellen. De IP Way Forward is in de eerste
helft van 2017 geïntroduceerd en bestaat uit vijf
strategische drivers:
•
•
•
•
•

Duurzame bossen
Investeren in mensen
De planeet verbeteren
Innovatieve producten ontwikkelen
Geïnspireerde prestaties leveren

THE IP WAY
FORWARD
International

Paper

is

als

productiebedrijf

afhankelijk van natuurlijk hulpbronnen en we
doen ons uiterste best om de producten waar onze
klanten elke dag op vertrouwen schoon en groen
te leveren. Twee van de strategische drivers van de
IP Way Forward hebben hier direct mee te maken.
Duurzame bossen

Deze drivers zijn onze leidraad bij alles wat we doen
- van het opstellen van doelen en de voortgang
ervan volgen, prioriteiten stellen en beslissen, tot
stroomlijning en betere resultaten. Samen brengen
we onze missie tot leven: we verbeteren de levens
van andere mensen, onze planeet en de prestaties
van ons bedrijf door duurzame hulpbronnen om
te zetten in producten waar mensen elke dag op
vertrouwen. Wat we daarmee willen bereiken?
Dat we één van de succesvolste, duurzaamste en
betrouwbaarste bedrijven ter wereld worden.

Ons volledige bedrijf is afhankelijk van duurzame
bossen. We willen wereldwijd leider zijn in
duurzaam bosbeheer, zodat de generaties na ons
ook van gezonde en productieve bosecosystemen
kunnen genieten. Wij richten ons vooral op het
planten van bomen in bossen, het beheer van
bosecosystemen en maximale herwinning en
hergebruik van vezels.
Onze planeet verbeteren
In onze value chain pakken we de lastigste kwesties
aan, we verlagen onze impact op het milieu en
we stimuleren de duurzaamheid van natuurlijk
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kapitaal op lange termijn. Aandachtsgebieden
zijn onder meer lagere emissies, bescherming
van

waterwingebieden,

minder

afval

en

verantwoordelijke inkoop.
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INTERNATIONAL PAPER ERKEND OM
INNOVATIE EN DUURZAAMHEID
Onze nieuwe verpakking met scheurstrip is tot Paperworld Product of the Year 2017
verkozen en de FSC® (Forest Stewardship Council®) heeft de inspanningen van International
Paper op het gebied van verantwoordelijk bosbeheer erkend.

Het gebruik van gecertificeerde
vezels stimuleren
In oktober 2016 werd International Paper opnieuw
geëerd, dit keer met de FSC® Leadership Award voor onze

Het succesverhaal van de verpakking met scheurstrip
begint in oktober 2016 tijdens de Benelux Office Product
Awards, waar ons uniek, eenvoudig te openen ontwerp de
prijs voor Best Office Product won. Ter afsluiting van de
ceremonie deelde ons team gratis HP All In One riemen
met scheurstrip uit aan alle aanwezigen.
Maar daar bleef het niet bij. In januari werd de scheurstrip
tijdens Paperworld Office of the Future in Frankfurt
bekroond tot Product of the Year 2016. Deze handelsbeurs
is toonaangevend op het gebied van kantoorartikelen
en de prijzen worden toegekend, in samenwerking met
de PBS-Office Brands Association, aan uitmuntende
producten in ontwerp, functie en verwerkingskwaliteit.
Ons scheurstripontwerp was één van de 77 producten van
32 fabrikanten die aan de jury werden voorgelegd.

internationale samenwerking met FSC®. Samen hebben
we het initiatief Certified Forest Management (CFM)
opgezet, dat ervoor moet zorgen dat er in onze fabrieken
in de VS meer FSC®-gecertificeerde vezels worden
gebruikt. Het volume is met 28% – 1,6 miljoen ton per
jaar – ten opzichte van de baseline uit 2010 toegenomen.
Het CFM-programma heeft er mede voor gezorgd dat er
ruim 1 miljoen are aan FSC®-bossen in Noord-Amerika is
bijgekomen.
Het initiatief is vergelijkbaar met het initiatief in onze
fabriek in Saillat (Frankrijk). Daar hebben we één
“boscertificatieclub” opgezet waarmee we kleine
boseigenaren aan een FSC®-certificering helpen. De club
heeft nu ruim 500 leden (de gemiddelde grondoppervlakte
van de leden is 16 hectare) en meer dan 10.000 hectare
aan bos is onder dit initiatief gecertificeerd.
International Paper blijft zich inzetten voor innovatie
en duurzaamheid, en is blij dat de inspanningen op dat
gebied worden erkend.

BEZOEK ONZE WEBSITE
VOOR MEER INFORMATIE.
SCAN DE QR-CODE MET
UW SMARTPHONE.
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HP PAPERS IN 2018: NIEUWE SERIE MET FOCUS,
IN PRACHTIGE NIEUWE VERPAKKINGEN
Het nieuwe jaar begint goed met HP Papers; naast de dynamische
nieuwe verpakking krijgt de productportfolio meer focus. De nieuwe
serie bestaat uit minder producten (6 in plaats van 14). Zo kunnen
onze distributiepartners de verschillen tussen de producten en hun
toepassing beter presenteren en zien onze klanten gemakkelijker
welk papier ze moeten hebben.

De serie krijgt meer focus en is in drie groepen opgedeeld: GOED, BETER en BEST, met twee producten in elke groep, zodat de klant snel en eenvoudig kan kiezen.
HP Color Choice
Speciaal voor kleurafdrukken, met
duidelijke, levendige kleuren en
rijke zwarte tinten. Dit papier is
perfect voor inktjet- en laserprinters,
en ideaal voor presentaties,
rapporten, nieuwsbrieven en andere
documenten die een professionele
uitstraling moeten krijgen.

HP Everyday
Kwaliteit, betrouwbaarheid en
toegevoegde waarde – perfect voor
de dagelijkse printtaken. Lichter en
witter dan standaard printerpapier, en
rendabeler bij grote printvolumes.

HP Home & Office
Speciaal ontwikkeld voor alle
printtaken thuis en op kantoor.
Uitstekende resultaten met
standaardprinters, maar ook
voor gebruik in snelle printers en
kopieermachines.

HP Premium

Papier van hoge kwaliteit, dat
zijdezacht aanvoelt. Witter en
helderder dan gewoon kantoorpapier.
Daarnaast ook zwaarder en dikker,
met een optimale stijfheid. Speciaal
ontwikkeld voor superieure prestaties
bij gebruik in inktjet- en laserprinters.
Ideaal voor presentaties, offertes en
andere zakelijke documenten in kleur,
voor een professionele uitstraling.

HP Office
Een betrouwbaar, hoogwaardig
papier voor grote printvolumes
en het kopiëren van de dagelijkse
bedrijfsdocumenten. Optimale
prestaties zonder vastlopen in
alle printers en kopieermachines.

HP Copy
De juiste keuze voor de dagelijkse
printtaken op kantoor. Bestand
tegen vastlopen in snelle printers en
kopieermachines, maar ook geschikt
voor alle standaardprinters.

HP Office Pink Ream strijdt mee tegen borstkanker
Tijdens een campagne die van mei tot en met december 2017 duurde, heeft International
Paper €0,10 van elke verkochte speciale verpakking HP Office Pink Ream opzij gelegd. Het
totaalbedrag wordt aan het Komen Europe Network gedoneerd, dat borstkanker beter onder
de aandacht wil brengen en preventieprogramma’s ontwikkelt. Eind oktober had International
Paper al €130.000 aan dit goede doel gedoneerd.

Gedrukt op PRO-DESIGN® 160 g/m2 – N°9 / januari 2018
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HET 15-JARIGE JUBILEUM VAN
PRO-DESIGN®
Vorig jaar vierde International Paper het 15-jarige
jubileum van zijn merk PRO-DESIGN met een nieuwe
en mooie verpakking. PRO-DESIGN is al lang de
beproefde keuze voor professionele laserprinters,
maar is nu ook geoptimaliseerd voor uitstekende
printresultaten op snelle inkjetprinters.
Het merk is oorspronkelijk bedoeld voor gebruik in
laserprinters, voor full color afdrukken van hoge
kwaliteit, maar PRO-DESIGN biedt de inkjetmarkt nu
dezelfde superieure resultaten. De optimalisatie van PRODESIGN zorgt op deze manier niet alleen voor nieuwe
mogelijkheden voor de printbranche, maar ook voor
gebruikers van desk- en kantoorprinters. Alles draait om
ColorLok®, een technologie die voor levendigere kleuren,
diepere, intensere zwarttinten, een snellere droogtijd en
minder uitsmeren zorgt.
Andere voordelen van PRO-DESIGN zijn een consistente
vochtigheidsgehalte en een glad oppervlak, wat de
slijtage aan essentiële printeronderdelen beperkt. Voor
een optimale consistentie is al het papier van het merk
PRO-DESIGN op één machine gemaakt - en bieden we een
garantie van 99,99% voor een storingsvrij gebruik.
Het product is geschikt voor alle afwerkingen - van nieten,
perforeren, vouwen en binden tot lamineren, vernissen,
verzegelen en reliëfwerk.

Nieuw PRO-DESIGN®:
eindeloze toepassingen

Catalogi, brochures, nieuwsbrieven,
presentaties, briefpapier, handleidingen,
fotoboeken, grafische afbeeldingen,
schema’s, posters, visitekaartjes, drukken
van kleine oplagen in kleur.

DOE MEE EN WIN!
BEANTWOORD DEZE SIMPELE VRAAG EN MAAK KANS OP EEN
VAN DE 10 MOOIE VERREKIJKERSETS.
In deze uitgave van IP Post ontkrachten we de mythe dat het bosgebied van Europa door
papierproductie afneemt. Welke statistiek wordt gebruikt om deze mythe te ontkrachten?
A. In 2015 werd 71,5% van alle materialen in Europa gerecycled, een percentage dat zeer dicht bij
het maximum van 78% ligt. (CEPI, 2015)
B. 50% van het gekapte hout over de hele wereld wordt voor energie gebruikt en 28% voor de
bouw. Slechts 13% wordt rechtstreeks voor papier gebruikt. (FAO, 2015)
C. Tussen 2005 en 2015 zijn de bossen van Europa gegroeid met een totaaloppervlak dat groter is
dan Zwitserland. (FAO, 2015)

E-mail je antwoord vóór 31 januari 2018 naar ippost@ipaper.com.
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REY: MEER OPLOSSINGEN EN FLEXIBILITEIT VOOR KLANTEN EN
EINDGEBRUIKERS
De Rey-producten van International Paper worden al in meer dan 12 Europese landen
verkocht en de verkoop is de afgelopen twee jaar gestegen in gevestigde en nieuwe
markten. We voegen continu nieuwe tools en opties toe aan de productserie Rey om nog
beter aan de printbehoeften op kantoor te voldoen.
We hebben diverse oplossingen ontwikkeld en ingevoerd zodat we niet alleen onze
distributiepartners, maar ook eindgebruikers beter kunnen ondersteunen. Zo is Rey Office
in A3-formaat nu verkrijgbaar in dozen met drie en vijf pakken. Daarnaast hebben we
aangepaste, gebruiksvriendelijke materialen ontwikkeld waarmee de verkoopteams van
onze distributiepartners de serie Rey-producten beter bij hun klanten kunnen introduceren.

Bekroonde innovatie

We zijn altijd op zoek naar nieuwe ideeën die onze producten nog gebruiksvriendelijker
maken. Daarom hebben we bijvoorbeeld de ColorLok®-technologie voor de serie Rey
Superior geïntroduceerd, voor nog betere resultaten bij kleurafdrukken. Met deze upgrade
wordt Rey Superior de beste optie voor premium toepassingen. Bovendien zullen de
producten van Rey Superior en Rey Text & Graphics binnenkort in de nieuwe verpakking
met scheurstrip worden verpakt.

Deze scheurstrip werd al op de verpakkingen van Rey Copy en Rey Office gebruikt, en onze eindgebruikers zijn er bijzonder
positief over. Daarom hebben we besloten om deze scheurstrip ook op de verpakkingen van Rey Superior en Rey Text
& Graphics te introduceren. Deze strip is eenvoudig te gebruiken en zorgt dat een riem eenvoudig kan worden geopend
zonder dat er ook maar een vel papier wordt beschadigd. Bovendien is de strip veilig; de verpakking wordt in één ruk
en zonder risico opengemaakt. Deze verpakkingsinnovatie werd in de sector reeds tijdens de European Office Product
Awards 2016 tot ‘Core Product of the Year’ benoemd.
We zijn trots op wat we hebben bereikt, maar we gaan verder. We willen de serie Rey nog verder verbeteren, zodat de
printervaring van de eindgebruiker nog beter wordt.

EEN POSITIEF BERICHT OP PAPIER VOOR DE TOEKOMST
maximaal 1.700 woorden of maakte een tekening; de
verhalen en tekeningen zijn op A4-vellen POLspeedpapier afgedrukt.

Het Sales & Marketing team in Polen heeft een unieke
nationale campagne opgezet om ons merk onder de
aandacht te brengen: ‘Message to the Future’. Ze wilden
daarmee het belang en de voordelen van papier in ons
(werk)leven aangeven en een positief bericht sturen naar
toekomstige generaties.
De online campagne is geïnspireerd op een aantal recente
nieuwsberichten over ontdekte tijdscapsules en nodigt
deelnemers uit om berichten voor mensen in de toekomst
achter te laten. Elke deelnemer schreef een verhaal van
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Het hoogtepunt van de campagne was op 20 mei tijdens
de International Paper Days in de fabriek in Kwidzyn.
Tijdens een ceremonie hadden honderden mensen hun
bericht meegenomen, zodat die aan de honderden online
berichten konden worden toegevoegd. Er zijn meer dan
1.000 verhalen en tekeningen ingediend - zowel serieus
als grappig, van kinderen en van volwassenen - die in
een tijdscapsule zijn gestopt die tot 200 jaar meegaat, in
de hoop dat die in de verre toekomst door iemand wordt
gevonden. Directieleden van International Paper hebben
toespraken gehouden over de campagne en de talloze
activiteiten van het bedrijf uit de laatste 25 jaar.
Het Sales & Marketing team heeft iedereen voor hun
bijdrage bedankt. Het team heeft er alle vertrouwen in dat
de campagne ervoor zal zorgen dat eindgebruikers eerder
voor onze merken kiezen en dat het positieve beeld van
POL®, ons grootste Poolse merk, hierdoor wordt versterkt.
Spreek je Pools? Ga naar www.papierypol.pl, bekijk het
promotiefilmpje, lees de berichten en deel ze op Facebook.
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60 SECONDEN MET JEAN-SEBASTIEN BLANC,
SENIOR MARKETING MANAGER EUROPEAN PAPERS

Over Jean-Sebastien Blanc
Jean-Sebastien komt uit Frankrijk en werkte bij internationaal bouwmachinefabrikant Doosan
Bobcat voordat hij bij International Paper aan de slag ging. Zijn laatste functie bij Doosan Bobcat
was Marketing Director voor EMEA op het regionale hoofdkantoor in Brussel en daarvoor werkte hij
als Dealer Development Manager. Hij heeft daarnaast diverse marketing- en verkoopfuncties met
toenemende verantwoordelijkheid bekleed bij Komatsu, ook in de bouwmachinesector.
Jean-Sebastien heeft veel ervaring, vooral op het gebied van marketing en commerciële strategie,
forecasting en branding. In zijn nieuwe functie is hij verantwoordelijk voor de invoering van de
bedrijfsstrategie voor Uncoated Woodfree (UWF) Papers van European Papers en heeft hij de leiding
over de operationele marketingactiviteiten voor al onze UWF-merken en productlijnen. Hij gaat ook
activiteiten aansturen op lange termijn, zoals segmentering, stratificatie van klanten, en versterking
van het totale waarde-aanbod en onze positie tegenover belangrijke klanten.

Jean-Sebastien Blanc werkt sinds september 2017 als Senior
Marketing Manager voor European Papers bij International Paper.
Het is zijn eerste functie in de papiersector en hij is enthousiast over
de uitdagingen en mogelijkheden van onze industrie. In dit gesprek
vertelt Jean-Sebastien over zijn prioriteiten op marketinggebied.
Hij gelooft ook sterk in het creëren van een ondersteunende
omgeving voor werknemers, waarin groei en samenwerking worden
gestimuleerd, en daar praat hij ook over.
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Ik probeer een positieve sfeer te creëren waardoor mensen
geïnspireerd raken om samen te werken, dat is mijn
motivatie. Ik vind het leuk om met mensen te werken en ze in
een veilige, ondersteunende omgeving te laten groeien.
Hoe ben je ooit
terechtgekomen?

in

de

marketing

Ik heb afgestudeerd aan de Euromed School of
Management and Business in Marseille. Daarna heb
ik twee jaar in Londen gewoond en daar een Master
behaald in Marketing and International Finance.
Ik wilde vooral praktische kennis opdoen die me
dichter bij het bedrijfsleven zou brengen. Dankzij de
studie Corporate Strategy heb ik uiteindelijk voor
marketing gekozen.

Waar heb je hiervoor gewerkt?
Ik heb heel veel ervaring in marketing in de
bouwmachinesector opgedaan. Ik heb hier in België
bijvoorbeeld als Marketing Director EMEA voor
Doosan Bobcat gewerkt, waar ik de leiding had over
een team van 30 personen.

De overgang van bouwmachines naar
papier lijkt nogal groot.
Ik weet weinig van de producten, maar mijn
vader had een eigen bedrijf dat gebruikte printers
verkocht. Dus ik was al wel bekend met de sector en
kende zelfs al een aantal van onze klanten. En in de
marketing lijken de distributiekanalen en verkoop
van beide sectoren sterk op elkaar.

Wat is je tijdens je eerste maanden bij
International Paper opgevallen?
Dat iedereen zo vriendelijk is. Het is één grote
familie. Mensen delen dezelfde waarden. Iedereen
werkt aan hetzelfde doel en dat brengt mensen
samen. Ik vind dat er een bijzonder positieve sfeer
hangt binnen het bedrijf.

Wat motiveert jou in je functie?
Ik wil dingen graag verbeteren en ontwikkelen,
niet alleen op korte, maar ook op lange termijn. Ik
probeer een positieve sfeer te creëren waardoor
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mensen geïnspireerd raken om samen te werken
aan de projecten die wij ontwikkelen, dat is mijn
motivatie. Ik vind het leuk om met mensen te werken
en ze in een veilige, ondersteunende omgeving te
laten groeien.

Wat
zijn
jouw
prioriteiten
op
marketinggebied voor de komende paar
jaar?
De belangrijkste prioriteiten zijn versterking van
onze marketingprocessen en de ontwikkeling van
ons marketingteam. Ik wil vooral de merkstrategie
voor de merken Rey, PRO DESIGN en POL verder
ontwikkelen. Dat betekent dat we voor elk merk en
land een go-to-market strategie ontwikkelen.
Eén van de belangrijkste prioriteiten is de
tevredenheid van de klant verbeteren. Ook wil ik de
ontwikkeling van onze Tiers 2 klanten verbeteren,
door onze verkoopteams marketingmiddelen te
bieden waarmee de communicatie en interactie met
onze klanten efficiënter verlopen. Andere prioriteiten
zijn de ontwikkeling van marketingmiddelen voor
alle merken om de consistentie en efficiëntie
te verbeteren en ondersteuning van onze
marketingmensen en -teams zodat ze professioneel
kunnen groeien; dat is goed voor onze mensen en
voor International Paper.

Heb je voor 2018 een specifieke ambitie?
Jazeker: ik wil dat het marketingteam de leiding
neemt over hun eigen activiteiten, terwijl ze
tegelijkertijd efficiënt samenwerken met de
verkoopteams en de rest van de organisatie van
European Papers.

Wat maakt International Paper volgens jou
zo speciaal?
Het is een werkplek waar werknemers ondersteund
worden en ze duidelijke doelstellingen delen.
Mensen maken het verschil, altijd en overal.
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VALUE STREAMS: BETERE PRESTATIES IN DE
TOELEVERINGSKETEN EN KLANTENSERVICE
European Papers heeft een missie voor de centrale toeleveringsketen: meer toegevoegde
waarde bieden door innovatieve, duurzame en betrouwbare serviceoplossingen. Dankzij
veranderingen in onze organisatie ontwikkelen we de capaciteiten van onze mensen,
systemen en processen, zodat we aan de groeiende verwachtingen van onze klanten
voldoen en deze zelfs overstijgen.
Onlangs hebben we de planning van onze
toeleveringsketen, operations en klantenservice in twee
Value Streams gestroomlijnd: Fine Papers en Board &
Specialties (kranten, Ipack en pulp). Met deze opsplitsing
van onze producten willen we de focus vergroten en aan
specifieke vereisten van de klant voldoen, zodat de end-toend processen, onze dienstverlening en de productiviteit
verbeteren. Elke stroom verwerkt producten van beide
papierfabrieken in Saillat (Frankrijk) en Kwidzyn (Polen).
Daarnaast blijft de Value Stream voor Fine Papers ook
producten beheren, die worden geïmporteerd uit de
fabrieken in Brazilië en Svetogorsk (Rusland).

We gaan nieuwe teams opzetten die de Value Streams
gaan ondersteunen door resources toe te wijzen en
projecten beter te beheren. Daarnaast helpen ze via
rapportage en diagnose bij het beheer van KPI’s. Ook de
bestaande logistieke teams blijven ondersteuning bieden.
Klanten houden contact met dezelfde klantenserviceteams,
maar dankzij de nieuwe Value Streams profiteren ze
van meer focus op de klant en krijgen ze sneller en
betrouwbaarder antwoord op hun vragen.

EFFECTIVE SINCE 01.08.2017
VALUE STREAM
UWF

VALUE STREAM
FBB & SPECIALITIES

CUSTOMER
SERVICE

CUSTOMER
SERVICE

SUPPLY CHAIN
PLANNING

SUPPLY CHAIN
PLANNING

SUPPLY CHAIN
OPERATIONS

SUPPLY CHAIN
OPERATIONS

SUPPLY CHAIN
EXCELLENCE &
INNOVATION

SUPPLY CHAIN
ANALYTICS

LOGISTICS & WAREHOUSING

CUSTOMERS
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