
“Het MT van EdeA ziet het bevorderen van de relatie en communicatie met onze klanten als een belangrijk speerpunt en 
verbeterpunt. Samen met al onze medewerkers gaan we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we bij een volgende 
klanttevredenheidsonderzoek als een daadwerkelijk klantgerichte organisatie uit de bus komen. U mag van ons dan ook  
alle commitment verwachten.”

Waarom? Omdat u dat van ons vraagt!

Managementteam EdeA

U kunt zich tot een van de MT-leden wenden voor algemene  
vragen over EdeA en voor vragen over het aandachtsgebied  
van het betreffende MT-lid:
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EdeA levert, 
voor u

Samen op weg naar  
een meer klantgerichte  
organisatie

Taco Douma  
directeur EdeA / EPG 
(046-70)21002, 06-22461740  
taco.douma@edea.nl

Paul Govaart  
manager Manufacturing 
(046-70)21100, 06-51387001  
paul.govaart@edea.nl

Bart Mommers  
manager Projecten en Turnarounds 
(046-70)21370, 06-55120885  
bart.mommers@edea.nl

Rob Mulders  
manager HRM 
(046-70)21064, 06-53645139  
rob.mulders@edea.nl

Peter Oligschlaeger   
manager Technologie 
(046-70)21309, 06-12051109  
peter.oligschlaeger@edea.nl

Tjebbe Prosje 
manager QESH 
(046-70)21260, 06-13927163  
tjebbe.prosje@edea.nl

Hans de Vries  
manager Finance, Economics & Support 
(046-70)21020, 06-30898079  
hans.de.vries@edea.nl

EdeA v.o.f.
Postbus 603, 6160 MH Geleen
Telefoon: (046-70)21004
E-mail: yvonne.frolichs@edea.nl



Hebben uw vragen of opmerkingen 
betrekking op onze productgroepen, op 
hoeveelheden, kwaliteit en specificaties,  
dan staan onze productmanagers graag  
voor u klaar: 

• John Meijers - productmanager 
Elektriciteit en E-storingsdienst 
(046-70)21282, 06-22477340  
john.meijers@edea.nl

• Paul Herffs - chef Meten en Verklaren 
(046-70)21046, 06-30623417  
paul.herffs@edea.nl

• Martin Hoffmans - productmanager 
Energie (stoom en restgassen) 
(046-70)21285, 06-13389768  
martin.hoffmans@edea.nl

• Harrie Geerlings - productmanager 
Stikstof, Lucht en Water  
(046-70)21279, 06-10565072  
harry.geerlings@edea.nl

Alles wat met commerciële zaken op 
utilitygebied te maken heeft, valt onder de 
verantwoordelijkheid van USG. Gaat het om 
de productie en distributie van die utilities, 
dan bent u bij EdeA aan het juiste adres.  

Voor zaken die binnen de dagelijkse 
bedrijfsvoering vallen (storingen, lekkages, 
afsluiters enzovoort), staan de Chefs van 
de Wacht en de Hoofdwerktuigkundigen u 
graag te woord: 

Bedrijfsvoeringscentrum Swentibold
• Chef van de Wacht 

(046-70)21111, 06-20057889  
cvdw@edea.nl

• HWTK BV   
(046-70)21121 
HWTK.Bedrijfsvoering@edea.nl

Hebt u vragen over de planmatige uitvoering 
van werkzaamheden (keuringen, onderhoud, 
projecten) die mogelijk impact hebben op uw 
bedrijfsvoering, dan kunt u terecht bij: 

• John Bosch - coördinator Operaties 
(046-70)21151, 06-10229277  
john.bosch@edea.nl

• John Smid - senior werkvoorbereider 
(046-70)21156, 06-51099217  
john.smid@edea.nl

• Jo Seegers - chef Energy Control & Planning 
(046-70)21150, 06-22698855  
jo.seegers@edea.nl

• Maurice Kusters - coördinator Operaties 
(046-70)21164, 06-20605310  
maurice.kusters@edea.nl

Onlangs organiseerde EdeA samen met USG een 
customer survey onder de gezamenlijke klanten 
op Chemelot. Een onderzoek dat ons uitermate 
waardevolle informatie opleverde. Qua techniek 
blijken we onze zaakjes prima voor elkaar te hebben. 
Maar op het vlak van contact met onze klanten zien 
we ruimte om belangrijke stappen te maken. 

EdeA levert kwalitatief uitstekende utilities, betrouwbaar, 
concurrerend en met de hoogste aandacht voor veiligheid, zo 
geeft u ons via het onderzoek te kennen. Daar zijn we blij mee, 
want dat is precies wat we in ons mission statement beloven. 
En ons mission statement blijven we waarmaken, daar kunt 
u op rekenen. Maar gezien de ontwikkeling van de Chemelot-

site – een toenemende diversiteit aan klanten die verwachten 
op klantgerichte wijze te worden geholpen – ontstaat 
er steeds meer behoefte aan daadwerkelijk partnership. 
Partnership betekent onder andere  proactief meedenken 
vanuit het perspectief van de klant en heldere en eenduidige 
communicatie. Met andere woorden: behalve op techniek en 
logistiek moeten we ons meer op het relationele aspect gaan 
richten. En dat is waar wij ons aan committeren. 

Uit het onderzoek is gebleken dat er behoefte bestaat aan een 
duidelijker, meer herkenbaar gezicht van EdeA. In dat kader 
zetten we in dit kwartaalblad de verschillende contactpersonen 
op een rij. Bij die contactpersonen kunt u terecht met uw 
vragen, opmerkingen, klachten en meldingen.  

Een stap op weg naar een meer klantgerichte organisatie

U kunt bij ons terecht

Voor vragen, opmerkingen of informatie over 
onderhoud, veiligheid of afstemming van 
vergunningen, kunt u contact opnemen met: 

• Jan Kemper - chef Operaties en Onderhoud 
Distributie  
(046-70)21152, 06-30912563 
jan.kemper@edea.nl

• Jos Bodden - chef Operaties en Onderhoud 
Productie - inclusief incinerator en ketel 
F3400  
(046-70)21160, 06-53255519 
jos.bodden@edea.nl      

Jan Kemper (links) en Jos Bodden

V.l.n.r: John Meijers, Paul Herffs, Martin Hoffmans en Harrie Geerlings

V.l.n.r: John Bosch, John Smid, Jo Seegers en Maurice Kusters

V.l.n.r: Chefs van de Wacht Marcel Reinen, Rinso van der Werff, Jean Storms,  
André Bouman, Michiel Reijans, John Voorjans, Lei Meijers en Vincent Pijpers

Producten, technologie

Onderhoud, veiligheid,
 vergunningen   

Operationele zaken

Klantcontact, afstemming 
werkzaamheden


