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Het thema van dit Synergiek Jaarmagazine van EdeA is 
Resultaatgericht … in alles. Dit thema hebben we in beeld 
gebracht met het symbool van twee blauwe cirkels of 
O’s en een groene V. De V staat voor Verbetering, de O’s 
voor Ontwikkeling. Samen symboliseren ze op mooie en 
krachtige wijze Resultaatgerichtheid. Als een pijl in de  
bull’s eye. Resultaatgericht, voor onze klanten én voor 
onszelf. 
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Zakelijk gezien hebben we het afgelopen jaar 
succesvol gedraaid. Maar we willen en moeten 
het nóg beter gaan doen. In het belang van onze 
klanten. Daarom hebben we in 2012 veel aandacht 
gegeven aan operationele verbeteringen, structuur 
en discipline. Alles met als doel om het voor onze 
klanten beter te doen.

Zakelijk gezien heeft EdeA inderdaad een succesvol jaar 
achter zich. En zoals gezegd, daar hebben we heel bewust 
en resultaatgericht naartoe gewerkt. Onze organisatie heeft 
in het afgelopen jaar, zoals ook in de jaren daarvoor, fors 
geïnvesteerd in samenwerking, gestructureerd werken en 
discipline in het sturen op kritische prestatie-indicatoren. 
Die investering laat aantoonbaar rendement zien. Op het 
gebied van veiligheid bijvoorbeeld. We hebben het jaar 
afgesloten zonder ongevallen met verzuim en met slechts 
één Medical Treatment. Met een Frequency Index (FI) van 
circa 0,2 komen we uit op het niveau waarop we vanaf 2014 
structureel willen zitten. Qua veiligheid heeft EdeA daarmee 
een zeer goede prestatie neergezet. 

Hoge betrouwbaarheid 
Ook richting klanten hebben we gestructureerd en 
resultaat gericht gewerkt aan optimalisering van onze 
dienstverlening. In de voorbije jaren is de betrouwbaarheid 
van onze leveringen steeds verder toegenomen, wat blijkt 
uit een continue daling van het aantal trips, storingen 
en niet-beschikbaarheid van installaties. Afgelopen jaar 
resulteerde onze verhoogde aandacht voor onderhoud in 
niet meer dan twee gevallen van klantschade. In de periode 
2009-2011 moesten we met het oog op kostenbesparing 
bewust enige achterstand op correctief onderhoud toelaten, 
maar die is inmiddels volledig ingelopen. 

Binnen budget 
Financieel gezien kijkt EdeA eveneens terug op een goed 
jaar. Door een nog betere sturing van het onderhoudsproces 
zijn de onderhoudskosten keurig binnen budget gebleven. 
Dat geldt ook voor personeelskosten en overige externe 
kosten. We slaagden erin ons commercieel resultaat 
benchmark met een kleine miljoen euro te verslaan. 

Werken aan klantgerichtheid 
Gelukkig zijn dit niet alleen onze eigen woorden, maar 
worden de resultaten van alle inspanningen ook door 
externe onderzoeken bevestigd. Dat gebeurde tijdens onze 
regelmatige ISO 9001 en 14001 audits, maar ook door de 
intensieve DSM COA audit in het voorjaar van 2012. EdeA 
kwam hierbij op veel gebieden uit op ‘DSM standard’ en 
op het gebied van manufacturing/operations en projecten 
zelfs ‘above DSM standard’. Belangrijker nog is dat we onze 
operational excellence ook teruglezen in de resultaten van 
de customer survey, die we afgelopen jaar samen met  
USG uitvoerden. Onze klanten zijn uitstekend tevreden over 
de kwaliteit, betrouwbaarheid en concurrentiepositie van 
onze producten en leveringen. Maar ze geven tegelijker-
tijd aan dat er zeker nog ruimte is voor EdeA om zich 
te ontwikkelen tot een meer extern en servicegerichte 
organisatie. Na zo’n 15 jaar vooral technisch en intern bezig 
te zijn geweest, zal het de nodige inspanning vergen om die 
slag te maken. Vanuit het besef dat onze klanten evenwel 

ons enige bestaans recht 
vormen, gaan we daar 
het komende jaar heel 
gericht aan werken. 
Resultaatgericht.

Taco Douma
directeur EdeA / Essent 
Productie Geleen  

Resultaatgericht in 2012

Resultaatgericht in het 
belang van onze klanten 

Onze klanten, de bedrijven die  
onze producten en diensten afnemen,  

zijn ons enige bestaansrecht.
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Werken aan 
klantgerichtheid 
Qua techniek blijken we bij EdeA onze zaken 
uitstekend voor elkaar te hebben. Maar wat betreft 
contact met onze klanten is er nog wel wat ruimte 
om te verbeteren. En daar maken we onmiddellijk 
werk van! 

Afgelopen jaar organiseerden we samen met USG een 
customer survey onder onze klanten op de Chemelot-site.  
Dit klanttevredenheidsonderzoek, waaraan zo’n 55 personen 
deelnamen, leverde ons bijzonder waardevolle informatie 
op. Bevestiging van wat we goed doen, maar vooral ook 
handvatten om belangrijke verbeterslagen te maken. 

 
Proactief meedenken 
EdeA levert kwalitatief uitstekende utilities, zo geven 
klanten ons te kennen. Betrouwbaar, concurrerend en met 
de hoogste veiligheid. Mooi, want dat is precies wat we in 
ons mission statement beloven. Maar de diversiteit aan 
klanten op Chemelot neemt toe. Elk van die klanten heeft 
zijn eigen klantwensen en verwacht dienovereenkomstig 
op klantgerichte wijze te worden bediend. Dus moeten we 
toenemende inspanningen gaan verrichten om invulling te 
geven aan daadwerkelijk partnership. We moeten proactief 
meedenken met de klant en helderder en eenduidiger 
communiceren. Daar kunnen we nog beter op scoren en 
dus zijn we zonder uitstel gaan werken aan een meer 
herkenbare en consistente klantcommunicatie. 

Van goed naar beter! 
Naar aanleiding van de customer survey zijn we in 2013 
samen met klanten direct gestart met een lean-project, 
om de communicatie en afstemming rondom projecten 
en onderhoudswerkzaamheden te verbeteren. Op basis 
van dit lean-project, dat het hele jaar zal doorlopen, kijken 
we vervolgens wat we waar en hoe kunnen verbeteren. 
Daarnaast zijn we samen met USG aan het onderzoeken 
welke klachtenprocedures er worden gehanteerd en hoe we 
daar gemeenschappelijk verbetering in kunnen brengen. 
Zodat we volgend jaar vanaf deze plek kunnen melden dat 
we op klachtenafhandeling, relatiebeheer en operationele 
afstemming nóg beter zijn gaan scoren.

Resultaatgericht naar onze omgeving: voor onze klanten

Techniek is prima,  
klantcontact kan beter.
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De energiemarkt maakt een turbulente periode 
door. Een snelle groei van duurzame energie, een 
steeds internationaler werkende markt en forse 
investeringen in nieuwe, conventionele capaciteit 
hebben het beeld in enkele jaren behoorlijk op zijn 
kop gezet.

We constateren in de energiemarkt een aantal 
ontwikkelingen die ook EdeA als leverancier van stoom en 
elektriciteit raken. Er vonden en vinden volop investeringen 
plaats in het landelijke energiepark, waarmee een grote 
hoeveelheid nieuwe, conventionele capaciteit aan het 
net is toegevoegd. Tegelijkertijd zien we dat de markt van 
duurzame energie zich vele malen sneller heeft ontwikkeld 
dan we verwachtten. Een derde trend is dat grenzen zijn 
verdwenen; de provinciale energiemaatschappijen van 
pakweg 15 jaar geleden hebben plaatsgemaakt voor grote 
internationale concerns die de hele Noordwest-Europese 
markt bedienen. Conventionele centrales die draaien op 
fossiele brandstoffen worden in toenemende hevigheid 
beconcurreerd door duurzame zon- en windenergie uit 
Duitsland, kernenergie uit Frankrijk, hydro-energie uit 
Noorwegen ... Prima voor het milieu, voor onze samenleving. 
En tegelijk ook een ontwikkeling waarop EdeA adequaat 
dient te reageren. 

Flexibiliteit is een must 
In een markt van toenemende concurrentie moeten we zo 
efficiënt mogelijk werken. Tegen zo laag mogelijke kosten, 
maar vooral ook flexibel. Efficiency vraagt immers dat we 
onze productie en ons aanbod continu afstemmen op de 
actuele vraag. Onze Warmtekrachtcentrale Swentibold 
(WKC-S) is uitermate rendabel, veel meer dan een 
conventionele elektriciteitscentrale. Anderzijds is onze 
centrale door de continue stoomlevering minder makkelijk 
af te stemmen op de actuele elektriciteitsvraag. Dat is een 
dilemma dat onze zorgvuldige aandacht vraagt. Waar we 
eveneens rekening mee moeten houden, is het feit dat  

zon- en windenergie niet altijd gegarandeerd zijn. Dat 
betekent dat er in de markt continu een achtervang moet 
zijn van conventionele productiecapaciteit. Flexibele 
capaciteit, die op afroep beschikbaar is. Gascentrales 
beschikken over die flexibiliteit, maar leveren door de 
momenteel hoge gasprijzen relatief dure energie. Het 
blijft dus constant balanceren en zoeken naar het juiste 
evenwicht. 

Efficiency, flexibiliteit, rendabiliteit …  
het blijft continu zoeken  

naar het juiste evenwicht.

 
Forse uitdaging 
EdeA garandeert haar klanten op de Chemelot-site 
hoogwaardige utilities, geproduceerd en geleverd op de 
meest betrouwbare en veilige manier. Om dat ook op de 
meest rendabele en kostenefficiënte wijze te blijven doen, 
dát wordt de grote uitdaging voor de komende jaren. 

Balanceren in een  
veranderende  
energiemarkt 

Resultaatgericht naar onze omgeving: voor onze klanten
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Archeologie is het nog net niet, maar als we op 
Chemelot de schop ter hand nemen, komen we 
kilometers leidingen tegen die nog dateren uit het 
mijn-tijdperk. Meer dan 40 jaar oud. Dat geldt ook 
voor een deel van EdeA’s infrastructuur voor de 
distributie van utilities. Werk aan de winkel dus! 

In het Strategisch Meerjarenplan (SMP) 2013-2016 dat we 
afgelopen jaar hebben opgesteld, is een apart hoofdstuk 
gewijd aan het zekerstellen van de betrouwbaarheid en 
veiligheid van onze infrastructuur. Immers, om klanten de 
levering van onze producten te kunnen garanderen, is een 
betrouwbaar leidingnetwerk een absolute must. 

Op zoek naar slimme oplossingen 
We onderzochten welke investeringen voor de verschil-
lende distributievoorzieningen – met name voor elektri-
citeit, kanaalwater en bluswater – nodig zijn om de 
betrouwbaarheid waarmee EdeA wil leveren op peil 
te houden. Dat vraagt in de komende jaren zeer forse 
investeringen. Daarom hebben de vennoten gevraagd om 
– binnen de kaders van veiligheid en betrouwbaarheid –  
prioriteiten te stellen. Samen met USG werken we nu een 
vervangingsplan uit op basis van een Asset Management 
Model. We gaan vooral op zoek naar slimmere oplossingen 
dan het voor de hand liggende een-op-een vervangen van 
leidingen. Effectieve alternatieven die wellicht ook in lagere 
onderhoudskosten resulteren. Maar in welke richting die 
oplossingen ook gaan, veiligheid en license to operate 
blijven compromisloos vooropstaan.

Resultaatgericht naar onze omgeving: voor onze klanten

Werken aan  
het netwerk

Een betrouwbaar leidingnetwerk  
is een must. 
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Werken aan  
het netwerk
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Door tal van energiebesparende projecten bij onze afnemers daalt de stoomvraag op Chemelot de komen-
de jaren sterk. Dat is goed voor het milieu en goed voor de portemonnee van onze klanten. En voor EdeA? 
Minder stoom betekent inderdaad minder omzet, maar voor ons is veel belangrijker dat onze klanten 
door kostenbesparing hun concurrentiekracht versterken. Hun continuïteit is EdeA’s belangrijkste goed! 

Minder stoom betekent voor EdeA dat er minder aardgas 
voor het productieproces hoeft te worden ingekocht. En dat 
we in de toekomst ook met minder ketels kunnen volstaan. 
Deze op zich positieve ontwikkeling stelt ons echter tegelijk 
voor een nieuwe uitdaging. Naarmate we met minder ketels 
draaien, neemt ook de redundantie af. Met andere woorden, 
de ketels die wél draaien, zullen nóg betrouwbaarder 
moeten zijn. De vraag is nu: hóe betrouwbaar? Moeten 
we elke piek in de stoomvraag meteen op kunnen vangen? 
Moeten we daarvoor een back-up laten meedraaien? 
Kunnen processen bij de klant wellicht zo worden ingericht 
dat de pieken kleiner worden of dat met een geringere 
stoomreserve kan worden volstaan? Samen met de klanten 
zullen we voortdurend moeten bekijken hoe we met alle 
assets een optimale balans tussen betrouwbaarheid en 
kostenefficiency bereiken. 

Om de energiebesparende maatregelen op Chemelot 
maximaal te laten renderen, moeten we bij EdeA zo slim 
mogelijk aan de knoppen draaien. Hoe we dat gaan doen, 
is afgelopen jaar uitgebreid vastgelegd in het Strategisch 
Meerjarenplan 2013-2016. Basis van alle scenario’s is dat 
we altijd proberen maximaal stoom te produceren in de 
efficiënte en daardoor goedkopere WKC-S.

Energetisch hergebruik rest- en offgas 
De verschillende plants op Chemelot leveren aan EdeA 
rest- en off-gassen als afvalproduct uit hun processen. Op 
deze manier hoeven de gassen niet te worden ‘afgefakkeld’, 
maar worden ze energetisch hergebruikt. Wij verbranden 
de gassen in onze ketels, maken er stoom mee en leveren 
die vervolgens weer terug aan de klant. Daar komt bij dat 
we altijd ketels standby moeten hebben staan, zodat we 

snel kunnen overschakelen mocht er onverhoopt een ketel 
uitvallen. Ook in die ‘reservestellingspositie’ produceert 
zo’n ketel stoom en dat gaat eveneens af van wat de WKC-S 
efficiënter en goedkoper zou kunnen produceren. 

Besparing van een kleine € 33 miljoen per jaar!  
Zoals gezegd, door het samen slim aan te pakken, 
kunnen we op Chemelot fors op aardgaskosten besparen. 
Zo’n € 33 miljoen per jaar, tonen de cijfers aan. Om die 
kostenbesparing inderdaad te bereiken, hebben we in het 
SMP 2013-2016 een pakket maatregelen opgenomen. 
In de eerste plaats maatregelen die leiden tot een fikse 
reductie van zogenaamde afblaasverliezen. In de tweede 
plaats effecten van aanpassingen in de fabrieken van onze 
klanten, zodat ze zelf (een deel van) hun rest- en off-gassen 
kunnen inzetten in hun processen. Daarmee verlagen ze 
hun aardgasverbruik én is er minder gedwongen toevoer 
naar de EdeA-ketels. In de derde plaats optimaliseren we 
de regelmarges van onze ketels. En tot slot onderzoeken we 
samen met de klant hoe en waar de eisen met betrekking 
tot de reservestelling van onze ketels wellicht kunnen 
worden aangepast. Immers, als we een redundante ketel op 
lagere toeren kunnen laten draaien, scheelt dat aanzienlijk 
in energieverbruik. Beter voor de portemonnee én beter voor 
het milieu. 

Resultaatgericht naar onze omgeving: voor het milieu

Samen maken we winst ... 
voor portemonnee én milieu!

De stoomvraag op Chemelot  
daalt de komende jaren  

van ruim 450 ton per uur in 2012  
naar minder dan 300 ton per uur in 2018. 
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Alle inzet om de bouw  
op tijd te laten beginnen
Als partijen op Chemelot willen gaan bouwen of 
verbouwen, komen ze vroeg of laat ook bij EdeA 
terecht. Doorgaans vroeg, want met het bouwrijp 
maken van de grond zal een nieuwe infrastructuur 
voor utilities moeten worden aangelegd. In veel 
gevallen dienen ook oude leidingen te worden  
verwijderd of omgelegd. Zonder dralen, want het 
bouwproject van de klant moet door! Maar altijd 
op een verantwoorde en veilige manier. 

Het komt nogal eens voor dat dergelijke klantprojecten wel 
worden aangevraagd, maar uiteindelijk toch niet doorgaan, 
omdat de bouwplannen worden uitgesteld of afgeblazen. 
Maar niet het afgelopen jaar: elke aanvraag resulteerde 
in een project. Het waren er nogal wat en ze kwamen 
zoals gebruikelijk bóven op de projecten die voor het jaar 
gepland stonden. En omdat de aanvragen doorgaans vrij 
laat binnenkomen, was zowel de werk- als tijdsdruk fors. 
Dankzij de enorme inzet en flexibiliteit (In de zomervakantie 
doorwerken? Geen probleem!) van onze eigen werknemers 
en inhuurpersoneel en de uitstekende samenwerking met 
onze klanten, kon echter elke klus keurig op tijd worden 
geklaard. 

Het komt aan op flexibiliteit en  
improvisatievermogen.  

Op een verantwoorde manier.

Verbreding A76
Een van die klussen was het verwijderen van leidingen 
(elektriciteit, kanaalwater, drinkwater, stikstof) in opdracht 
van Rijkswaterstaat, in verband met de verbreding van de 
A76. Een project met een aantal juridische en financiële 
uitdagingen, omdat de leidingen van EdeA in de grond van 
Rijkswaterstaat lagen. De tijdsdruk was al groot, maar toen 
bleek dat aannemer Heijmans de fly-over veel sneller kon 
opleveren dan gepland, moesten we extra vaart maken. 
Mede dankzij de ondersteuning van Petrochemical Pipeline 
Services is dat uiteindelijk prima gelukt. 

Nieuwe Sulfa 
Een ander klantproject dat de nodige druk legde op planning 
en personele capaciteit, was het opruimen van de Sulfa-
fabriek (ammoniumsulfaatfabriek). De bestaande Sulfa 
wordt uit bedrijf genomen, ontmanteld en vervangen door 
nieuwbouw op een andere locatie. We hebben dit project 
uitgevoerd in samenwerking met Sitech, dat hier eveneens 
de nodige leidingen in de grond had liggen. Verontreinigde 
grond overigens, wat een extra complicerende factor 
in dit project bleek. Kanaal- en drinkwaterleidingen en 
elektriciteitskabels zijn verwijderd en deels omgelegd, in 
niet meer dan drie maanden tijd. 

Railterminal Chemelot 
Onder vergelijkbare tijdsdruk stond het project 
Railterminal Chemelot. In verband met de bouw van het 
nieuwe spoorwegemplacement moesten verschillende 
leidingen worden verwijderd c.q. omgelegd en een aantal 
elektriciteitskabels die niet diep genoeg in de grond lagen, 
worden vervangen. Het project is nagenoeg afgerond; in 
een latere fase maken we nieuwe aansluitingen voor de 
belading van wagons en containers. 

DSM Ahead en Lanxess 
Naast dit alles hadden we nog enkele ‘kleinere’ klant-
projecten onder handen, zoals het omleggen van leidingen 
en het realiseren van nieuwe aansluitingen voor de nieuw-
bouw van DSM Ahead. Ook Lanxess diende voor haar 
nieuwbouw een vergelijkbare aanvraag in. 

Klantprojecten leaner ingericht 
EdeA zet de komende jaren sterk in op het verbeteren van 
haar klantgerichtheid. Ook waar het klantprojecten betreft. 
Afgelopen jaar hebben we samen met USG een traject 
opgezet om tot een betere structurering en organisatie van 
dit soort projecten te komen. Met name in de offertefase 
zien we ruimte om belangrijke efficiencyslagen te maken. 
We willen deze leaner inrichten door bijvoorbeeld analyses 
en onderzoeken die dat toestaan, naar een latere fase te 
verschuiven. Op die manier voorkomen we dat we overbodig 
werk doen, mocht het project uiteindelijk toch niet 
doorgaan. En de klant heeft sneller een offerte in huis.

Resultaatgericht naar onze omgeving: op de Chemelot-site

Omleggen leidingen nabij de LOC-loods
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Resultaatgericht in onze business: in competitie

Extra impuls voor  
continu verbeteren
Voor onze klanten op de Chemelot-site halen we 
dagelijks het onderste uit de kan. We willen hun 
meerwaarde bieden en het liefst meer dan andere 
partijen. Een EdeA-klant verwacht hoogwaardige 
utilities, geproduceerd, gedistribueerd en geleverd 
tegen optimale kosten. Om die verwachting waar 
te maken, moet je kwalitatief goed werk leveren. 
Maar nog belangrijker: je moet geloven dat het 
altijd beter kan. Het afgelopen jaar hebben we via 
trainingen zoals Working from Commitment en 
Lean/Six Sigma intensief gewerkt aan onze  
‘operational excellence’.

Optimaliseren
Goed zijn is vandaag de dag niet genoeg om er in onze 
markt uit te springen. Wil je aan de top opereren en op alle 
gebied een high-performance-organisatie zijn, dan moet 
de basis goed zijn. In 2012 hebben al onze medewerkers 
deelgenomen aan trainingen, workshops en opleidingen 
waarin het optimaliseren van onze werkprocessen, ons 
gedrag en onze bedrijfscultuur centraal stonden.  
  

Working from Commitment
Alle EdeA-medewerkers hebben de Working from 
Commitment-training gevolgd. Doel van deze training 
was om als individu, team en organisatie beter te leren 
samenwerken voor een gezamenlijk doel, in ieders belang. 
Anders gezegd: om te leren denken en doen vanuit 
‘commitment’. De training was een belangrijke eerste stap.  
In september 2012 werd ook de belangrijke vervolgstap gezet: 
het gaan toepassen van het commitment- gedachtegoed in 
de alledaagse EdeA-praktijk. Vanzelfsprekend vraagt dat 
tijd en doorzettingsvermogen. Er bestaat immers geen 

knop die je kunt indrukken om van het ene op het andere 
moment een cultuurverandering te realiseren. Met behulp 
van coaching-on-the-job worden individuele medewerkers 
en teams geholpen bij het aanbrengen van verbeteringen in 
communicatie en samenwerking.

Six Sigma samen met ACN
In 2012 werd EdeA door ACN uitgenodigd om deel te 
nemen aan een verbeterproject dat volgens de Six Sigma-
methodiek werd uitgevoerd. Zelf hadden we al het plan om 
Six Sigma organisatiebreed in te gaan voeren. Dit was dus 
een mooie kans om met deze manier van werken kennis 
te maken. Kort gezegd is Six Sigma een manier om de 
kwaliteit van processen te verbeteren door het analyseren 
en vervolgens vermijden van fouten en onvolkomenheden. 
Dat gebeurt via een aantal methodes op het gebied van 
kwaliteitsmanagement (inclusief statistische methodes) 
en een speciale infrastructuur van mensen die expert zijn 
in deze methodes. Via de Six Sigma-aanpak kon in relatief 
korte tijd een antwoord worden geformuleerd op de vraag 
van ACN hoe de off-gas flow naar ketel F3400 verder kon 
worden verhoogd. 

Verbeteringen zichtbaar 
Na deze uitstekende ervaringen bij ACN gingen in maart 
vorig jaar 18 collega’s aan de slag met de Lean/E2E (End-
to-End)-training, verzorgd door de afdeling Essent-HPO. 
In dat kader werden verschillende processen binnen EdeA 
tegen het licht gehouden, om te kijken hoe deze meer 
‘lean’ kunnen worden ingericht. In november werden de 
resultaten van deze Lean-projecten gepresenteerd. Een 
maand later waren de eerste verbeteringen al te zien op 
de werkvloer, zoals de inrichting van een tweede balie op 
Bedrijfsvoeringscentrum Swentibold.  

Met Working from Commitment en Six Sigma heeft de 
continue verbetering van onze organisatie en medewerkers 
een extra impuls gekregen. Het besef dat het altijd beter 
kan is er. Onder de vlag van ‘EdeA levert’ blijven we samen 
vanuit commitment nieuwe verbeterprojecten oppakken. 

Er bestaat geen goed of fout,  
wel samenwerking  

vanuit wederzijds begrip.
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Goed samenwerken  
aan installaties leidt  
tot resultaat
In 2012 lag onze focus op het tijdig en goed uitvoeren van preventief en correctief onderhoud (inclusief 
keuringen), het verbeteren van de kwaliteit van onderhoud, het gestructureerd planmatig werken, het 
reduceren van correctieve orders en het zo goed mogelijk sluiten van verbetercirkels. Een hele mond vol 
en heel veel werk om uit te voeren. Maar de resultaten in 2012 waren ernaar. Het aantal storingen en trips 
was historisch laag. En de ‘Onvoorzien Niet Beschikbaarheidscijfers’ van onze installaties waren beter dan 
de gestelde norm.

Ondersteund door een cursus Lean/E2E (End-to-End)
hebben we verschillende werkprocessen op het gebied 
van onderhoud geanalyseerd en een groot aantal 
verbeterpunten benoemd. Veel van die punten hebben we 
gerealiseerd, maar nog niet alle. Dat betekent dat we als 
bedrijf nog beter kunnen worden. Een mooi vooruitzicht.

Effectiviteit verhoogd, norm gehaald
Gestructureerd werken was een van onze aandachts-
gebieden. Anders gezegd: het planmatig en effectief 
uitvoeren van preventief en correctief onderhoud. We 
hebben geanalyseerd waar de bottlenecks zitten in de 
procesafloop van het werk. Waar zit de opstopping in de 
lopende band en wat kunnen we doen om de doorstroom  
te verbeteren? We hebben bepaald welke doorstroomtijd 
(de ‘takttijd’) nodig is. Door al die extra aandacht hebben 
we al een flinke verbetering gerealiseerd. Onze effectiviteit 
(hands on tool) is met circa 30% verhoogd en daarmee 
hebben we de norm gehaald. Andere acties die ongetwijfeld 
resultaat gaan opleveren, zijn de dubbele balie voor de 
uitgifte van werkvergunningen en de verbetering van het 
vooroverleg met onze contractors. 

We hebben met een Lean-analyse ook het proces van 
periodiek onderhoud plannen geanalyseerd. Nog niet alle 
stappen van de Plan-Do-Check-Act-cirkel (PDCA-cirkel) 
worden voldoende doorlopen. Deze conclusie is een goede 
basis om te werken aan verdere verbeteringen. 

Alle kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) op groen
We hadden voor 2012 duidelijke doelstellingen geïntro-
duceerd om goed te kunnen sturen op de voortgang  
van werkzaamheden. Preventief-Onderhoudorders  
(PO-orders) en keuringen moesten volgens planning  
worden uitgevoerd. Daarnaast wilden we het aantal 
correctieve orders laten dalen. Met veel inspanning 
hebben we het gewenste resultaat bereikt: alle KPI’s 
stonden op groen. Dat is een grote felicitatie waard aan 
alle betrokkenen van de afdelingen Manufacturing en 
Technologie.

Verbetercirkels nog beter sluiten
Om het complete onderhoudsproces beter te kunnen 
bijsturen, hebben we de KPI’s voor 2013 verder verfijnd. 
Want daar zijn KPI’s voor: bijsturen op die punten waarop 
je zelf invloed kunt uitoefenen. Alles bij elkaar hebben we 
in 2012 belangrijke stappen vooruit gezet. Nu is het zaak 
om deze vooruitgang verder uit te bouwen. We moeten de 
verbetercirkels nog sneller sluiten. Dat is de uitdaging die 
voor ons ligt.

Resultaatgericht in onze business: in productie en onderhoud
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Resultaatgericht in onze business: in QESH

At én Above standard! 
Een keer in de drie jaar laat EdeA toetsen of wij als bedrijf opereren volgens de regelgeving die binnen 
DSM geldt. Of dat het geval is, wordt vastgesteld tijdens een Corporate Operational Audit (COA). De aan-
dacht gaat tijdens deze audit vooral uit naar regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en 
milieu (VGM): de SHE-requirements. In het voorjaar van 2012 kwamen de COA-auditeurs langs en zagen 
dat het goed was. Wij scoorden ‘at standard’ en op sommige gebieden zelfs ‘above standard’. 

Goed bezig
Onze zorg voor kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid 
(QESH) is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsmissie. 
Tijdens eerdere COA-audits in 2005 en 2008 werd vast-
gesteld dat het op een aantal fronten binnen EdeA nog 
sterker kon en moest. Sindsdien is er veel werk verzet om 
waar nodig flinke stappen vooruit te maken. De COA-audit 
van 2012 onderstreepte dat wij onze zaken op VGM-gebied 
nu goed op orde hebben.

Verbeteracties
Tevreden zijn we nog niet helemaal. Ook hier geldt: het kan 
altijd beter. De auditeurs hebben een aantal bevindingen 
gedaan (op SHE-gebied 5 high-risk en 5 medium-risk 
findings), die we hebben opgepakt om op VGM-gebied 
verder te verbeteren. Concreet gaat het hier om zaken 
als het uitvoeren van een Machine Risk Assessment, het 
invoeren van een LockOutTagOutTryOut-procedure (LOTOTO) 
en het verhogen van de orde en netheid in onze installaties.
 
Geslaagd op meer fronten
Naast de COA-audit zijn we in 2012 ook ‘geslaagd’ voor de 
hercertificering ISO-normen 9001 (kwaliteit), 14001 (milieu) 
en de WESAS-norm (IVG). 
Als EdeA-organisatie hebben we laten zien dat we 
voortdurend willen en kunnen verbeteren. Laten we dit 
vermogen met zorg koesteren én inzetten.

LockOutTagOutTryOut
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Om de paar jaar voeren we bij EdeA (Financial) Risk 
Assessments uit. Zo ook in 2012. Met de afdeling 
Finance, Economics & Support als coördinator 
hebben we daar het afgelopen jaar stevig onze 
tanden in gezet. Via een Business Risk Assessment 
en Process Risk Assessment werden de risico’s voor 
EdeA en EdeA/USG geïnventariseerd om deze waar 
nodig te kunnen beheersen. 

Het beheersen van risico’s, ofwel risicomanagement, kan 
op een aantal niveaus binnen een organisatie worden 
uitgevoerd. Op strategisch niveau voer je een Business Risk 
Assessment uit om te kijken welke risico’s je loopt die je 
bedrijfsmissie in gevaar kunnen brengen. Kijk je naar de 
risico’s die je mogelijk loopt op het tactische en operationele 
niveau van de werkprocessen, dan ben je bezig met een 
Process Risk Assessment.

Business Risk Assessment 
De laatste Business Risk Assessment vond plaats in 2008, 
gevolgd door een kleine update in 2009 vanwege de 
economische crisis. Omdat de wereld er inmiddels heel 
anders uitziet dan in 2008 en 2009, werd de Business Risk 
Assessment in 2012 vanaf nul uitgevoerd in samenwerking 
met USG. 

Longlist mogelijke risico’s 
In mei was er een kick-offmeeting met de management-
teams (MT’s) van EdeA en USG. Om strategische risico’s te 
inventariseren werden vervolgens de MT-leden van USG 
en EdeA geïnterviewd. Het resultaat was een longlist van 
allerlei mogelijke bedreigingen op het gebied van financiën, 
strategie, operaties en compliance. Denk aan het risico dat 
we straks niet meer voldoende gekwalificeerd technisch 
personeel hebben. Of de vraag hoe de Chemelot-site 
zich in de toekomst zal ontwikkelen. In oktober werd de 
longlist besproken met alle MT-leden. Een plan van aanpak 
werd opgesteld met daarin omschreven welke risico’s we 
accepteren en welke we gaan aanpakken. 

Alle relevante werkprocessen onder de loep 
Aansluitend aan de Business Risk Assessment 2012 vond 
de Process Risk Assessment plaats. Daarbij ging het om het 
analyseren van de daadwerkelijke werkprocessen binnen 
EdeA, zoals het onderhoudsproces. In een brainstormsessie 
met de stakeholders werden de hoogste risico’s binnen 
een werkproces in kaart gebracht. Vervolgens werden 
maatregelen geformuleerd om die risico’s te beheersen en 
een actieplan met tijdschema opgesteld waarbinnen deze 
maatregelen ingevoerd moesten zijn. 

De risico’s zijn in kaart gebracht  
en voorzien van een plan van aanpak.

Zwart op wit
In 2012 is ook een start gemaakt met het opnieuw vast-
leggen van onze werkprocessen in de softwareapplicatie 
Visio. Bij het beschrijven van de werkprocessen zijn de 
risico’s die zich tijdens een proces kunnen voordoen 
meteen meegenomen. De vastgelegde processen kunnen 
nu intern worden geaudit. Werken we inderdaad op de 
beschreven manier? Zo niet, hoe komt dat dan? Is het 
proces misschien niet goed vastgelegd? Of houden we 
ons niet aan de gestelde procedures? Als we deze vragen 
beantwoorden, kunnen we risico’s uitsluiten of de impact 
ervan verminderen. En staan we als bedrijf veel sterker in  
de toekomst!

Resultaatgericht in onze business: in financiën 

Straks staan we veel sterker
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Resultaatgericht in onze business: in techniek & projecten

Kwaliteit en leverbetrouwbaarheid staan bij EdeA 
hoog in het vaandel. Onder alle omstandigheden 
moeten onze afnemers voor hun bedrijfszekerheid 
kunnen vertrouwen op ónze bedrijfszekerheid.  
Ook als er groot onderhoud nodig is aan een van 
onze productiefaciliteiten, zoals in juli 2012 aan  
ons persluchtstation Kerensheide. Een megaproject 
waar onze klanten niets van hebben gemerkt.  

Perslucht essentieel
Perslucht is voor een groot aantal EdeA-klanten op 
Chemelot van vitaal belang. Perslucht wordt gebruikt bij 
diverse chemische processen, voor het beluchten en spoelen 
van installaties, het aandrijven van handgereedschap, maar 
ook voor het verrichten van metingen. En niet te vergeten 
als ademlucht voor mensen die in beschermende kleding 
in speciale ruimtes werken. Dat betekent onder andere 
dat perslucht droog moet zijn en honderd procent olievrij. 
Leveren wij geen perslucht, dan leidt dat direct tot het 
stilleggen van fabrieken, met een miljoenenschade tot 
gevolg.  

State-of-the-art besturingssysteem
De installatie van een nieuw besturingssysteem 
vormde de rode draad van het onderhoudsproject dat in 
persluchtstation Kerensheide werd uitgevoerd. Daarnaast 
vond er een aantal mechanische aanpassingen plaats. 
Het nieuwe elektronische besturingssysteem maakt het 
mogelijk om alle processen in het station volautomatisch 
te besturen. Doordat het systeem is ontworpen volgens de 
nieuwste technische inzichten, kunnen we onze klanten een 
zo groot mogelijke bedrijfszekerheid garanderen. 

Tijdelijk compressorpark
In opdracht van EdeA richtte de firma Atlas Copco Rental 
een tijdelijk compressorpark in op de Chemelot-locatie. 
Beter gezegd: een omvangrijk, tijdelijk compressorpark met 
een persluchtproductie van 70 ton per uur. Die capaciteit 
en omvang maakte deze persluchtvoorziening tot een 
uniek project in de regio. Tijdens de werkzaamheden aan 
ons persluchtstation Kerensheide hebben we dankzij deze 
voorziening de betrouwbare levering van perslucht aan onze 
klanten met succes kunnen waarborgen.

Persluchtstation  
Kerensheide: EdeA levert, 
ook tijdens de verbouwing
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In maart 2012 zijn we gestart met de nieuwe organisatie Operaties & Onderhoud (O&O). Deze organisa-
tie is opgezet om op onderhoudsgebied de gewenste verbeteringen te realiseren (zie op pagina 14 ‘Goed 
samen werken aan installaties leidt tot resultaat’). O&O is ook in het leven geroepen om ketenintegratie te  
realiseren met de contractors van de Safety Excellence Cooperation (SEC) EdeA. Een verandering die voor 
iedereen wennen is. Maar het begin is gemaakt.   

We hebben een aantal jaren geleden al een IBL-OBL-
structuur in het primaire proces geïntroduceerd. Diezelfde 
structuur krijgen we nu ook in het ondersteunende 
proces van uitvoerend onderhoud en afstemming van 
werkzaamheden. Met andere woorden: in beide processen 
werken we nu gestructureerd. 

Trainen op samenspel
Als je telkens met dezelfde mensen een wedstrijd speelt, ga 
je elkaar steeds makkelijker en vanzelfsprekender vinden. 
Hoe beter je op elkaar raakt ingespeeld, hoe beter je weet 
hoe je optimaal met elkaar kunt samenwerken. Vorig jaar is 
de organisatie (‘de hark’) neergezet en nu beginnen ook de 
werkprocessen (‘het samenspel tussen de spelers’) steeds 
meer in te slijten. We hebben dat ook ondersteund vanuit 
het Commitmentmodel en trainers ingezet die on the job 
kijken of we goed samenwerken. 

Door ‘de hark’ te veranderen, gaat een organisatie niet beter 
draaien. Daarom zijn we vanuit de gewenste resultaten 
(KPI’s) gaan kijken op welke punten we de organisatie 
moeten trainen. Net zoals je een vast elftal traint om beter 
te laten spelen. We hebben het dan niet alleen over het 
samenspel tussen EdeA-medewerkers, maar ook tussen 
EdeA en onze (vaste) contractors. Een betere samenwerking 
met onze contractors zorgt ervoor dat dubbel werk wordt 
voorkomen. En dat leidt weer tot lagere kosten.

Omarm de werkprocessen
De beleving van collega’s is dat de veranderingen nu wel 
erg snel gaan. We zien opeens dat niet alleen het primaire 
proces, maar ook het ondersteunende proces zich heeft 

ontwikkeld. Iedereen binnen de O&O-organisatie moet nu 
de nieuwe werkprocessen gaan omarmen en zich eigen 
maken. Daarvoor hebben we zeker nog anderhalf jaar nodig.

Open communicatie 
We zoeken steeds naar een optimum dat er in werkelijkheid 
anders uit kan zien dan op papier. En dus moeten we als 
dat nodig is bijsturen. Die bijsturingen zullen marginaal 
zijn, omdat we samen het Lean-traject hebben doorlopen 
en veel kennis bij elkaar hebben gebracht. Die verzamelde 
kennis en de open communicatie met elkaar zorgen voor 
commitment. Het proces loopt nu beter, maar we moeten 
alert blijven.

Natuurlijk gaan deze veranderingen niet zonder slag of 
stoot. We helpen elkaar om door dit proces te komen. 
Blijf vooral open naar elkaar. Het gaat uiteindelijk om het 
resultaat. En dat is dat we onze veiligheid verhogen en 
ook de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van onze 
leveringen aan de klant. 

Beter voor de klant
Naar aanleiding van een gehouden klantonderzoek kijken 
we hoe we betere operationele afspraken kunnen maken 
met onze klant. Hoe optimaliseren we onze communicatie 
en ons relatiebeheer? En waar gaan we stappen zetten om 
onze verbeterde interne prestaties ook extern significant te 
laten meetellen? Met onze kwalitatief goede medewerkers 
gaat ons dat komend jaar zeker lukken. 

Dit proces geeft energie. Er zijn stappen gezet die inspireren 
en stimuleren. En er volgen er nog meer.

Resultaatgericht als organisatie: met structuur

Een nieuwe organisatie  
Operaties & Onderhoud 
(O&O)
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Werken aan werkprocessen 
helpt de juiste dingen goed 
te doen

Resultaatgericht als organisatie: met structuur

Alles wat we doen, moeten we zo effectief en 
efficiënt mogelijk doen. We beschikken al jaren 
over een uitgebreid, gecertificeerd systeem voor 
onze bedrijfsvoering. Omdat er in de loop van de 
tijd steeds kleine wijzigingen bijgekomen zijn, was 
het zaak om alles weer helemaal ‘Lean’ op te zetten. 
Met als doel om het systeem kleiner te maken, 
efficiënter te kunnen onderhouden en nog meer te 
laten leven in de organisatie. Het beschrijven van 
werkprocessen helpt ons om te bepalen of we de 
juiste activiteiten op de juiste manier doen.

Een werkproces beschrijft wie welke werkzaamheden met 
wie uitvoert, welke input nodig is, tot welke output dit leidt 
en welke doelstelling erachter schuilgaat. Vorig jaar hebben 
we bijna 140 werkprocessen opnieuw vastgelegd. Dat houdt 
in dat we de meest relevante werkzaamheden binnen ons 
bedrijf eenduidig hebben beschreven en vastgelegd in een 
werkproces. Een behoorlijke klus die we samen met de 
werkproceseigenaren en alle bij een bepaald werkproces 
betrokken collega’s hebben uitgevoerd. De volgende stap 
was het op intranet publiceren van de werkprocessen, zodat 
iedereen er kennis van kan nemen. In een later stadium 
gaan we de werkprocessen tijdens interne audits onder de 
loep nemen, om te kijken of bepaalde processen verbeterd 
moeten worden met het oog op een betere bedrijfsvoering.

Vanuit commitment 
Het beschrijven van werkprocessen lijkt een administratieve 
bezigheid, met als resultaat een stroomschema waarin 
is weergegeven wie met wie welke activiteiten uitvoert. 
Maar er is meer nodig dan alleen administratie. Belangrijk 
is de discussie met alle betrokkenen bij een werkproces. 
Alleen samen kun je knelpunten identificeren en oplossen 
en activiteiten binnen een werkproces stroomlijnen. 
Omdat deze collega’s vaak binnen verschillende afdelingen 
werken, komen de inzichten van de training ‘Working from 
Commitment’ hierbij goed van pas. In deze training hebben 
we geleerd dat, wil je het algehele EdeA-belang optimaal 
dienen, je over afdelingsgrenzen heen met elkaar moet 
samenwerken. Bij het opstellen van de beste werkprocessen 
is die gedachte met succes in de praktijk gebracht. 
 
Effectiever en efficiënter
Ook van Lean/Six Sigma hebben we bij het beschrijven 
van de werkprocessen dankbaar gebruikgemaakt. Om de 
Lean-methodiek in de praktijk te oefenen, hebben we enkele 
werkprocessen als testcase genomen. Met als doel het 
zoeken naar verbeteringen om deze processen ‘leaner’ en 
dus effectiever en efficiënter te laten verlopen.

Het beschrijven van werkprocessen en meer nog de weg 
ernaartoe helpen EdeA om de juiste activiteiten juist te 
doen. We verbeteren er onze bedrijfsvoering mee, zodat we 
onze doelstellingen efficiënter halen en op de beste manier 
invulling geven aan onze missie. 

Measure

analyse

IMprove

Control

Six Sigma
Roadmap

DefIne



Synergiek   22

De Ondernemingsraad van EdeA/EPG is een gekozen vertegenwoordiging van het personeel en een  
sparringpartner voor het MT. Het jaar 2012 was het laatste jaar van de OR in de oude samenstelling:  
Guy Schroen (voorzitter), Tom Koeken (secretaris), Marc Flinsenberg, Ed Holierhoek, Frans Leenen,  
Harry Kuijper, Servé Swelsen, Jan Vossen en Ron Willems. Met ingang van 1 januari 2013 heeft de  
OR een nieuwe samenstelling.

Een groot aantal onderwerpen is in 2012 aan de OR 
voorgelegd voor advies of instemming: optimalisatie 
onderhoudsactiviteiten, evaluatie van eerdere 
adviestrajecten, opkomstdagen plus oproeprooster 
voor continudienst tijdens de zomerperiode, tijdelijk 
afwijkende werktijden, aanpassing van bedrijfsregelingen, 
targetregeling en resultaatafhankelijke beloning.

De OR leverde een positieve bijdrage aan het intern overleg 
tussen de medezeggenschap van verschillende bedrijven 
op de locatie Chemelot (IOC). De OR neemt ook deel aan 
het overleg met de directeur van Essent Productie als ons 
moederbedrijf en vennoot van EdeA.

Daarnaast vond overleg plaats over de onderwerpen 
veiligheid, gezondheid en milieu, Essent Medewerkers-
Onderzoek (EMO), vacatures, werving en selectie, beoor-
deling en ontwikkeling, opleidingen, kosten beheersing, 
beschikbaarheid en betrouwbaarheid, werkdruk, tijd-
registratie, controle op naleving arbeids tijdenwet, de grote 
projecten, doorstroom- en loopbaan beleid, kwalitatief 
personeelsplan, audits, samenwerking en de invloed van de 
werkzaamheden aan de rivier de Maas, het Julianakanaal en 
snelwegen.

Een hele opsomming. Met als rode draad het op een juiste 
manier behartigen van de belangen van het personeel 
en daarmee van de EdeA-organisatie. De kwaliteit van 
de afwegingen en besluitvorming, de continuïteit van 
het bedrijf en daarmee ook het perspectief voor de 
medewerkers staan daarbij centraal. Deze lijn willen we  
ook in de komende jaren voortzetten.

Resultaatgericht als organisatie: als OR

Resultaatgerichte 
ontwikkeling als
organisatie in de OR
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In september 2012 hebben we de nieuwe centrale meetwacht in Bedrijfsvoeringscentrum Swentibold in 
gebruik genomen. Het resultaat van een organisatiewijziging die al in 2006 om technische en economische 
redenen was ingezet. Door van drie meetwachten over te gaan naar één centrale meetwacht realiseren we 
een besparing van 15 fte, die wordt ingevuld door natuurlijk verloop als gevolg van pensionering. Over de 
personele en inrichtingsaspecten van deze nieuwe meetwacht is in het voortraject met alle betrokkenen 
uitvoerig en goed nagedacht. En toen was er vorig jaar het uur ‘u‘. De eerste EdeA-medewerkers gingen de 
dag- en nachtdienst in, in de nieuwe meetwacht op Swentibold. 

“Het was 19 september. In de nieuwe meetwacht waren 
de tafels in bolletjesplastic gehuld, op één na. Er waren 
vier grote schermen aan, de rest niet. Ja, ik was de eerste 
op nachtdienst. Het was koud, knap koud. De verwarming 
deed het niet, het licht wel. Hoe dan ook, de deadline was 
gehaald”, grinnikt arjan Massen. 

Mannen van het eerste uur
We zitten in de fonkelnieuwe meetwacht op Swentibold en 
praten over de eerste diensten in deze nieuwe omgeving 
met Arjan, Georg van der Kleij en Jan Jansen. Arjan had de 
eerste nachtdienst, Jan had daarvóór de allereerste – vroege – 
dienst in de nieuwe meetwacht en Georg loste hem af.  

Pionieren
Arjan vervolgt: “Ik zat alleen, want alleen de WKC was 
overgegaan, de rest van de collega’s zat nog in de tijdelijke 
meetwacht hiernaast. Het was dus een stuk stiller dan 
anders; normaal heb je je radiootje, omgevingsgeluid en de 
collega’s om je heen. Als je alleen zit, is het toch een verschil. 
Overigens heeft later een van de collega’s die radio geregeld, 
en ook voor de koffie werd gezorgd.”

Nog even lastiger dan normaal
De heren zijn het over één ding eens: de omlijsting en 
wat er is gebouwd is prachtig. De hardware is voor een 
deel mee verhuisd, al is er zo links en rechts ook qua 
schermen uiteraard wel wat veranderd. Het scherm met 

de camerabeelden bijvoorbeeld was eerst klein, terwijl de 
beelden nu een stuk groter zijn. Jan Jansen: “Voor de WaFa 
hebben we nu één scherm boven en één onder, terwijl er 
dat eerst elk twee waren. Voor de Floc hebben we er nu 
twee boven en één onder. Valt er één helemaal uit, dan heb 
je er nog maar één over.” Georg van der Kleij vult aan: “De 
omgeving is gewoon geweldig, alleen is het besturen op dit 
moment lastiger. Als ik een storing heb, dan gebruik ik twee 
schermen om die storing te volgen en dan heb ik nu nog 
maar één monitor over. Daarom moet ik telkens switchen 
tussen de schermen. Als er dan net iets gebeurt op het 
andere scherm, dan mis je dat. Kijk, voor ons is het lastig, 
maar komt het niet zo spits. Wij zijn ervaren ouwe rotten, 
maar voor collega’s met minder ervaring kan het op een 
gegeven moment best lastig worden.”

Mooi, dat breedbeeld, maar ...
Wie dat bedacht heeft? “Dat heeft de werkgroep gedaan, 
waaronder ik bijvoorbeeld”, lacht Georg. ”Het heeft met de 
technische ontwikkelingen te maken. De beeldschermen 
die we eerst hadden, worden niet meer gemaakt, het is 
allemaal breedbeeld geworden. De oude monitoren waren 
smaller, dus er pasten er meer in de ruimte. De desk die we 
nu hebben, is voor zeven breedbeeldmonitoren ontworpen, 
die in lijn liggen met de grootbeeldmonitoren. Het is een 
compromis. Om dat op te lossen, was het de bedoeling dat 
de plaatjes op de schermen aangepast zouden worden, 
waardoor er meer op staat en je met minder beeldschermen 

Resultaatgericht als organisatie: qua werkplek

Centrale meetwacht  
staat als een huis 
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toe kunt. Dat is nog niet klaar, en dus is alles één op één 
overgegaan. Misschien dat het een oplossing is om er – tot 
de nieuwe plaatjes klaar zijn – tijdelijk twee oude monitoren 
bij te zetten. Er zal ongetwijfeld een oplossing komen.”

Heel blij
“Of we blij zijn?”, antwoordt Jan op de desbetreffende vraag, 
“heel blij. Er zijn nog allerlei dingen die afgewerkt moeten 
worden, maar het is een schitterende omgeving om in 
te werken. Natuurlijk is het wel wennen. Zo zijn de tafels 
minder diep, daar heeft een ergonoom naar gekeken. Je zit 
daardoor beter ten opzichte van de pc, maar als ik hier zit, 
zie ik dat andere scherm wazig terwijl dat niet zo is als ik 
meer naar achteren zit. Maar nogmaals, het zijn allemaal 
dingen waar je aan moet wennen en de toekomst zal 
uitwijzen of het allemaal beter is en waar het eventueel nog 
aangepast moet worden. Maar mooi en van hoge kwaliteit 
is het zeker. Neem de verlichting alleen al. Ik weet niet 
wat erin zit, maar het is iets heel speciaals en gewoonweg 
spectaculair.” 

Riante stimulans
Het drietal besluit: “In de oude meetwacht zaten we met 
drie man, nu met zijn achten minimaal. Dus wordt het 
allemaal wel wat drukker en rumoeriger. Maar al met al 
zitten we er de komende jaren riant bij. Dat stimuleert het 
plezier in het werk behoorlijk.”

Jan Jansen

Arjan Massen

Georg van der Kleij
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Aan momenten van ontspanning ontbrak het ook 
in 2012 niet. Onze Ontspannings Commissie (OC) 
organiseerde weer een aantal aansprekende activi-
teiten voor EdeA-medewerkers, waaronder ons 
drukbezochte personeelsfeest in Hof van Gaia. Ook 
nam een EdeA-team traditiegetrouw deel aan de 
ODS Classic-toertocht. Een kort jaaroverzicht.

Zaterdag 24 maart 2012: Griezelen en afdalen in  
Valkenburg
Onder begeleiding van een vriendelijke doch enigszins 
gestoorde gids daalden 14 kinderen en 17 volwassenen af 
in een prachtig gangenstelsel van de Valkenburgse grotten. 
Met de gids gingen zij op zoek naar de erfenis van zijn 
geliefde tante. In de gangen troffen zij een wereldvreemde 
archeoloog aan. Hij vertelde het droeve relaas van ridder 
Reginald van Valkenburg, die na een gruwelijke broeder-
moord in het gangenstelsel aan zijn lot werd overgelaten, 
samen met zijn trouwe hond Woeffie. De geest van Reginald 
kan alleen rust vinden als iemand ‘rein van hart’ de grotten 
trotseert. De archeoloog nam de bezoekers van EdeA mee 
voor een avontuurlijke tocht door de donkere gangen. 
Gelukkig kwam iedereen weer heelhuids uit de grotten en 
maakten de kinderen aansluitend een sensationele afdaling 
op de lange rodelbanen. 

Donderdag 31 mei 2012: Business Night 
Kasteel Limbricht organiseerde een Business Night voor 
haar relaties met een privé-concert van niemand minder 
dan Marco Borsato. Voor dit unieke live-optreden schreven 
62 deelnemers zich in.

Een ontspannen 2012,  
met dank aan de OC

Resultaatgericht als organisatie: met onze medewerkers

Bezoek aan‘s-Hertogenbosch

Negende fiets/speurtocht
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Zaterdag 9 juni 2012: Bezoek aan ‘s-Hertogenbosch 
De OC organiseerde een dagtrip naar ‘s-Hertogenbosch: 
een van de oudste steden van Nederland, de hoofdstad 
van Noord-Brabant, bisschopsstad, de stad waar het 
hoofdkantoor van Essent is gevestigd, kandidaat voor 
Culturele Hoofdstad 2018, stad met het Vicki Brownhuis 
(het eerste inloophuis van Nederland voor volwassenen 
en kinderen met kanker) en nog veel meer. Bovenal is 
het een stad met een eigen, intiem karakter, meer dan 
500 rijks- en gemeentemonumenten en veel gezellige en 
sfeervolle winkels. Een stad met cultuur die Brabantse 
gemoedelijkheid en gezelligheid uitademt. Deelnemers 
aan deze activiteit werden door de OC getrakteerd op een 
overheerlijke Bossche bol van Banketbakkerij Jan de Groot. 
Ondanks de culturele en zoete verlokkingen was er nog  
een aantal lege plaatsen in de bus. ’s Avonds werd de  
WK-voetbalwedstrijd Nederland-Denemarken gespeeld. 
Was dat de spelbreker?

Zondag 19 augustus 2012: Negende fiets/speurtocht
Het was een hete zomerdag met temperaturen ver boven 
de 30 graden. De extreme hitte in combinatie met de vragen 
en opdrachten van Willy Maesen zorgden voor heel wat 
zweetdruppels bij fietsers én speurders. Bij Kasteel Terborgh 
was er gelegenheid om te pauzeren met een consumptie, 
aangeboden door de OC. Na de mooie tocht van circa  
30 km stonden in Geleen frisdrank, soep en pannenkoeken 
klaar voor de vermoeide deelnemers. De tocht werd door  
53 per sonen volbracht. 

Zaterdag 25 augustus 2012: ODS Classic
In een nieuwe, fraaie wieleroutfit verscheen het EdeA-
team (29 mannen en 1 vrouw) in Landgraaf aan de start 
van de ODS Classic. Deze jaarlijkse tocht ging dit keer door 
prachtige natuurgebieden in de Nederlands-Belgische 
grensstreek. Deelnemers konden voor het eerst zelf kiezen 
hoe lang en zwaar ze de tocht wilden maken. Met een 
aantal lussen kon iedereen de basisafstand van 90 kilometer 
tot 130 km uitbreiden en met een aantal extra klimmetjes 
verzwaren. Bijzonder triest was het overlijden van een 
deelnemer (buiten het EdeA-team) tijdens deze toertocht. 

Vrijdag 9 november 2012: Personeelsfeest
Het personeelsfeest van EdeA vond dit jaar plaats op een 
nieuwe, voor velen onbekende locatie, namelijk Hof van 
Gaia in Kerkrade. Alle ingrediënten waren aanwezig voor 
een gezellig feest: heerlijke en verrassende buffetten, een dj 
met goede (dans)muziek, een optreden van de jubilerende 
Beppie Kraft en elf prijswinnaars in een tombola. Vrolijke 
gezichten, spontane reacties en complimenten tijdens en na 
deze avond bevestigden dat de OC er weer in geslaagd was 
om haar 240 gasten een leuke avond te bieden. 

Zaterdag 1 december 2012: Sinterklaasmiddag 
Sinterklaas vierde die zaterdagmiddag alweer voor de 
veertiende keer zijn verjaardag met de kinderen van EdeA. 
Voor hij zijn intrede deed, zorgden zijn Pieten Za en Precies 
voor allerlei dynamische, gekke en spannende activiteiten. 
Dat deden zij samen met Mike en Judy, Eline en Rafaël, 
Seltn, Camille en Doenja, Jonas en Jilles, Esmee, Luna, Qena 
en Levi, Dilini, Coby, Jesse en Sverre en Ilse. De Sint was blij 
met de vrolijke gezichten van bekende en nieuwe kindjes die 
allemaal konden rekenen op mooie cadeautjes. 

Personeelsfeest
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2012 was het jaar waarin EdeA heel bewust aan-
haakte bij de trend van ‘Het Nieuwe Werken’. Wil 
je als werkgever interessant blijven voor je huidige 
en toekomstige medewerkers, dan moet je aan-
sluiten bij de maatschappelijke veranderingen om 
je heen. Concreet betekent dat: openstaan voor 
nieuwe manieren van werken. EdeA is hard bezig 
om zich op dat nieuwe werken in te richten.  
Wij noemen dit @nders werken, een naam die  
we hebben overgenomen van Essent, waar men  
al langer bezig was met Het Nieuwe Werken.

Begin 2012 van start
Veranderingen in onze maatschappij zoals demografische 
ontwikkelingen en de toenemende digitalisering en 
individualisering, maken het mogelijk én noodzakelijk om 
als bedrijf na te denken over andere manieren van werken. 
Dat hebben we gedaan. Na groen licht van het EdeA-
management is begin 2012 een werkgroep voortvarend 
van start gegaan om @nders werken binnen EdeA vorm 
te geven. De insteek was om te faciliteren dat mensen 
minimaal een dag in de week thuis kunnen werken.

@nders werken is anders
@nders werken gaat uit van resultaatgericht werken 
en samenwerken. De output telt, niet de aanwezigheid. 
Belangrijk zijn onderling vertrouwen en eigen 
verantwoordelijkheid. Bovendien moet een medewerker 
invloed hebben op de tijd en de plaats van werken. Aan 
@nders werken is een aantal voorwaarden verbonden. 
Mensen zullen op een andere manier moeten worden  
aan gestuurd, er moeten voldoende ICT-faciliteiten  
beschik baar zijn en de werkomgeving moet worden 
aangepast. Daar hoort ook een aangepast HRM-beleid  
bij en een cultuurverandering.

Bricks, bites en behaviour
Ga je een andere manier van werken aanbieden, dan heeft 
dat gevolgen voor je brics (de bakstenen – fysieke omgeving), 
bites (ICT) en behaviour (gedrag). Voor de werkgroep 
waren dat dan ook de belangrijkste aandachtspunten. 
Uitgangspunt van de werkgroep was om te komen tot een 
plan dat voorziet in thuiswerken en meer flexibiliteit om 
bij EdeA op verschillende plaatsen met je laptop te kunnen 
werken. Vanzelfsprekend onder de voorwaarde dat door 
deze nieuwe manier van werken geen vertraging in de 
werkprocessen mag ontstaan.

@nders werken 
Na goedkeuring van deze plannen door het management 
kon de uitrol van @nders werken van start gaan. 14 collega’s 
werd gevraagd om deel te nemen aan een pilotgroep. Op 
basis van hun bevindingen wordt het @nders werken zo 
optimaal mogelijk ingericht en voorbereid voor alle andere 
collega’s. 

Sinds eind 2012 ligt @nders werken bij EdeA vol op koers. 
Veel medewerkers weten inmiddels zelf hoe het is om een 
dag in de week ‘anders’ aan het werk te zijn in plaats van 
op de werkplek bij EdeA. In 2013 gaan we daarin nog meer 
stappen vooruit zetten. Want ook hier geldt: Keulen en Parijs 
zijn niet in één dag gebouwd, maar we doen het ook niet op 
zijn elfendertigst.

Resultaatgericht als organisatie: voor onze medewerkers

@nders werken  
hoort bij goed  
werkgeverschap

Het resultaat telt,  
niet de aanwezigheid.
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De afgelopen jaren heeft EdeA veel tijd gestoken  
in het enthousiasmeren van jongeren voor  
techniek. Met de huidige krappere bezetting wordt 
het echter steeds moeilijker om hieraan invulling 
te blijven geven. Om die reden heeft de afdeling 
HRM een duidelijke keuze gemaakt. Het begelei-
den van stagiaires en afstudeerders als investering 
in de toekomst levert voor EdeA het meeste  
rendement op.

Techneuten van vitaal belang
Het is algemeen bekend: kiezen voor een opleiding in de 
techniek is voor de meeste jongeren niet sexy. Zeker met 
het oog op de natuurlijke uitstroom als gevolg van de 
vergrijzing, is het werven van aankomende ‘techneuten’ 
voor EdeA belangrijk. Werven en enthousiasmeren kan 
op verschillende manieren. Via organisaties als Jet-Net 
(Jongeren en Technologie Netwerk Nederland) en MIT  
(Maak het in de Techniek) krijgen leerlingen op middelbare 
scholen voorlichting over werken in de techniek. Als bedrijf 
kun je gastcolleges geven, excursies verzorgen, docenten-
dagen organiseren of deelnemen aan Open Dagen. Feit is 
dat dit veel tijd kost en je er mensen voor vrij moet maken. 
Dat kan soms, maar niet altijd.

Gericht bezig zijn
Natuurlijk kost ook het begeleiden van stagiaires en 
afstudeerders de nodige tijd en inspanning van collega’s. 
Maar het levert ook wat op. Bij stagiaires en afstudeerders 
kun je sneller en persoonlijker beoordelen of die persoon 
mogelijk in aanmerking komt voor een loopbaan bij 
EdeA. In het geval van afstudeerders levert het bovendien 
waardevolle output op in de vorm van een onderzoek met 
resultaten en aanbevelingen.

Werving
In het algemeen werven we voor bestaande en toekomstige 
vacatures kandidaten op alle niveaus: mbo, hbo en 
universitair. In de meeste gevallen zoeken we heel gericht 
naar mensen op E- en W-gebied voor plekken binnen ons 
bedrijf waar we op korte termijn een tekort aan personeel 
verwachten.

Traineeprogramma 
Een andere manier om aan geschikte kandidaten te 
komen, is via een traineeprogramma. Essent heeft zo’n 
programma op universitair niveau met een looptijd van ca. 
acht maanden. EdeA wil hier graag op meeliften en eind 
2012 is in het kader van dit programma dan ook een eerste 
trainee bij EdeA gestart. Voorwaarde is natuurlijk wel dat 
er concrete projecten beschikbaar zijn voor een volwaardig 
traineeship. 

EdeA blijft dus investeren in de jeugd, want dat is 
onze toekomst. Maar wel op een verstandige en meer 
doelgerichte manier.

Doelgericht investeren  
in de jeugd/toekomst

Resultaatgericht als organisatie: naar de toekomst

Een stagiaire elektrotechniek is bezig met het uitmeten van een lade in 

een schakelruimte op locatie Zuid.



Synergiek   30 Synergiek   30



Jaarmagazine 2012  31



Kampstraat 101
6163 HE Geleen
Postbus 603
6160 MH Geleen
telefoon  (046-70)21000
fax  (046-70)21001
e-mail info@edea.nl
website www.edea.nl


