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EdeA heeft jaren geleden voor zichzelf de 
volgende kerncompetenties geformuleerd: 
resultaatgerichtheid, veiligheid, samen
werken en transparantie. Dit met als doel om 
met al onze mensen op deze onderwerpen  
te excelleren en het steeds beter te doen.  
Dit Synergiek magazine geeft een mooi in
zicht hoe we hier samen met SABIC invulling 
aan geven. En natuurlijk willen we dat met  
al onze klanten op eenzelfde wijze doen.

Klantgerichtheid moet daarom een extra 
competentie worden. ‘Dat is toch logisch’, 
is de automatische reactie. Maar misschien 
toch wat minder vreemd als je beseft dat we 
vooral een bedrijf zijn dat van oudsher met 
succes op utilitytechniek, productie, onder
houd en projecten probeert te presteren. 
Onze klanten verwachten echter nog meer 
van ons, niet alleen veilige en betrouwbare 
utilities, maar ook tegen een concurrerend 
prijsniveau. Zeker in deze uitdagende markt
omstandigheden.

Aan ons de uitdaging om ook deze ver wach
ting van onze klanten samen met hen in te 
vullen.

Taco Douma
Directeur EdeA/EPG

Projectie
De stand van zaken op het gebied van projecten en turnarounds.

Rail Terminal Chemelot
Het project Rail Terminal Chemelot is volop 
in progress. EdeA verzorgt de stroom
voorziening en maakt de tieins voor de 
bluswatervoorziening.

Ketels F3700 en F3800 
Inmiddels is de F3800 inwendig schoon
geblazen en is de ketel voor het eerst 
succesvol op vollast getest. De ketel gaat 
nu volgens plan uit bedrijf voor de inbouw 
van de stoomflowmeting. Daarna wordt het 
testen van de ketelprogramma’s voortgezet. 
Het proefbedrijf van F3700 is grotendeels 
afgerond. De overdracht van BBS naar EdeA 
is in voorbereiding.
    
Turnaround stoomturbine  
WKC Swentibold
Einde juni wordt de stoomturbine van de 
WKC voor revisie uit bedrijf genomen.  
Begin oktober van dit jaar gaat de turbine 
samen met de WKC weer in bedrijf. Siemens 
voert de werkzaamheden in de zomer
maanden uit.  
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Samen	een	topprestatie	leveren
SABIC en EdeA houden elkaar scherp

Colofon

Bluswaterproject
Op diverse plaatsen op het Chemelot
terrein wordt er gewerkt om de oude  
stalen bluswaterleidingen te vervangen 
door nieuwe glasvezelversterkte leidingen. 
In totaal vervangen we 8 kilometer  
leidingen binnen dit project; de helft  
hiervan is voor de bouwvakvakantie  
gerealiseerd. Vanaf 2014 worden er nieuwe 
projecten voor bluswater en kanaalwater
leidingen uitgevoerd.

Bart Mommers
Projecten en Turnarounds
046 7021370
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SABIC	én	EdeA	moeten		
een	topprestatie	leveren	

“Meedenken	en	er	
samen	iets	goeds		
van	maken”	

SABIC is één van de grootste petrochemische bedrijven 
ter wereld en een toonaangevend speler in de productie  
van chemicals en polymeren. SABIC beschikt over 
productie faciliteiten in Saudi-Arabië, Noord- en 
Zuid-Amerika, Europa en het Aziatisch- Pacifisch  
gebied. In Europa heeft SABIC vijf grote productie-
locaties: Geleen, Bergen op zoom, Teesside (Engeland),  
Gelsenkirchen (Duitsland) en Cartagena (Spanje).  
Verder zijn er kleinere productielocaties. Het Europese 
hoofdkantoor staat in Sittard. 

als onze contactors en dus ook voor EdeA. Wij verwachten een top
prestatie van iedereen. Dat is de wereld waar we in zitten. De drie 
pijlers waarop we met de onze contractors nauw samenwerken zijn: 
eigenaarschap, gelijkwaardigheid en transparantie naar elkaar.  
Bij SABIC noemen we dit de SABIC & PARTNERS samenwerking.”
Paul: “In navolging van SABIC heeft ook EdeA een veiligheidsplatform 
in het leven geroepen: de Safety Excellence Cooperation (SEC). Hierin 
praten we met onze maincontractors over de veiligheid. En net als 
SABIC zijn we ook intern aan de slag gegaan met het Sinclair  
commitmentmodel om mensen uit hun comfort zone te krijgen en  
te zorgen dat ze ook met anderen meedenken. Math: “Vertel elkaar 
wat er gebeurt en veeg niets onder de mat. Durf vrijuit te spreken. 
We hebben een open cultuur met onze contractors en dienst
verleners. Daardoor krijg je meer begrip voor elkaar. We zien nu  
bij onze contractors dat medewerkers beginnen te veranderen:  
van leidinggevende tot kraanmachinist.”

Klantgerichtheid
Op dit moment verkeren we in economisch moeilijke tijden.  
De prijzen van onze producten staan erg onder druk. De vraag is:  
hoe houd je je bedrijfsresultaten op de lange termijn goed?  
Math: “Wij produceren bulkgoederen en meer dan vroeger moeten 
we nu kijken hoe we onze kosten kunnen beheersen en beperken.  
Wij verwachten dat onze contractors begrijpen, maar ook dat EdeA 
begrijpt, dat we in zwaar weer zitten. We willen dat ze met ons 
meedenken. Dat betekent ook dat we samen met EdeA bijvoorbeeld 
een kostenbesparingsprogramma opstellen of een risicoanalyse 
kritisch tegen het licht houden. Is het bijvoorbeeld wel nodig om 
continu allerlei ketels ‘warm’ als backup te laten staan? Hoe erg is 
het als je wat later kunt starten, omdat de reserveketel niet paraat 
staat? Wat levert het op en wat zou het kosten? Een business case 
zou het duidelijk moeten maken. We hebben geluk dat we in EdeA 
een partner hebben die bekend is met ons bedrijf en die met ons 
meedenkt. De uitdaging is en blijft om elkaar voortdurend scherp 
in performance te houden. Wat kan nog beter? Het aspect klant
gerichtheid is voor EdeA dus heel belangrijk. Als EdeA onvoldoende 
meedenkt in het proces van de business van SABIC, dan moeten wij 
uiteindelijk naar alternatieven zoeken. Ons management is immers 
totaal niet geïnteresseerd om te horen dat we samen een fijne relatie 
hebben: het gaat om operational excellence!”

Van oorsprong waren de petrochemische fabrieken in Geleen eigen
dom van DSM, in 2002 zijn ze overgenomen door het SaudiArabische 
SABIC. De locatie in Geleen telt tien grote chemische installaties: 
twee naftakrakers die etheen en propeen produceren en acht volg
fabrieken die daaruit polyetheen en polypropeen granulaatkorrels 
produceren. Die kunststofkorrels worden door de klanten van SABIC 
weer ver werkt in onder meer auto’s, verpakkingsmaterialen voor 
onder andere voedsel en pharmaceutische toepassingen, speel
goed en huis houdelijke artikelen. De fabrieken van SABIC omvatten 
ongeveer 40% van industriepark Chemelot.

Over en weer leveren
Math Peeters is director Site Services bij SABIC Geleen en vanuit die 
rol tevens voorzitter van de Operational Board van Chemelot. Voor de 
productie processen bij SABIC levert EdeA vrijwel alle mogelijke utilities, 
van stoom in allerlei drukken, gas, elektriciteit en water tot stikstof.  

Op zijn beurt levert SABIC ook producten terug, bijvoorbeeld stoom  
en restgassen, die als brandstoffen dienen voor de ketels van EdeA. 
Daarnaast is er regelmatig overleg tussen SABIC en EdeA over het 
verbeteren van veiligheid. Math heeft daarom met een bepaalde regel
maat contact met Paul Govaart, manager Manufacturing bij EdeA.

Samen voor het beste resultaat
Math: “Het mooie van Chemelot is dat je met veel partijen bij elkaar 
zit en dat je – zoals je ziet – veel met elkaar kunt ‘delen’, zodat er 
weinig verliezen zijn. Door de samenwerking kunnen we ook  
gemakkelijker op zoek gaan naar verbeteringen. Alle bedrijven  
proberen in goede onderlinge samenwerking continu te innoveren 
op het gebied van producten, toepassingen, processen, business
modellen en ga zo maar door. Wij werken met EdeA nauw samen en 
we opereren in alle openheid met elkaar. Als één van ons een klacht 
heeft, dan wordt dat aangekaart en luisteren we naar elkaar.  
Een voorbeeld hiervan is dat we constateerden dat door ondeskundig 
gebruik de kosten van de hydranten onnodig hoog waren. EdeA heeft 
toen spelregels voor gebruikers ingevoerd en het resultaat hiervan 
was dat we samen zo’n half miljoen hebben kunnen bezuinigen. 
Chemelot is geen ‘speeltuin’: wat we afspreken moeten we nakomen. 
We staan open voor uitzonderingen, maar dan moeten we daar wel 
eerst over communiceren.”

Topprestatie 
SABIC is een bedrijf dat veiligheid, gezondheid en milieu zeer hoog in 
het vaandel heeft; elk jaar worden de eisen aan hun Safety Health & 
Environment Rate (SHER) verder verhoogd. Math: “Als wij die norm 
niet halen, hebben we een probleem. Wij moeten aan de top staan. 
Dus veiligheid is heel belangrijk, zowel voor onze eigen medewerkers, Links Math Peeters (SABIC) en rechts Paul Govaart (EdeA)

Links Frits Gordebeke (SABIC) en rechts Jos Bodden (EdeA)
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Frits Gordebeke (process safety consultant QESH bij SABIC) en  
Jos Bodden (chef operaties en onderhoud bij EdeA) vinden 
zichzelf ‘pragmatisch’ ingesteld. Frits: “Tot 2002 werkten we 
allebei bij DSM. Het bijzondere vind ik dat we ook na de splitsing 
toch min of meer één geheel zijn gebleven. We kennen elkaar, 
hebben bij elkaar in de keuken gekeken en daardoor begrijp je  
elkaar sneller. De basis is om met elkaar te praten en er samen 
iets goeds van te maken.” Jos beaamt: “Geen van de partijen 
heeft een houding van ‘Ik zal het wel eens vertellen’. Nee, we 
overleggen gewoon wat het beste en het veiligste is voor beide 
partijen.”

Als voorbeeld hoe ze elkaar goed weten te treffen, noemt Frits 
de werkvergunningen: “Alle externe medewerkers moeten een 
werk vergunning hebben als ze in een van onze fabrieken werken. 
Het is een ‘contract’ dat je samen afsluit en als je op twee 
verschillende fabrieken werkt, moet je per fabriek een werk
vergunning hebben. Dat levert wel eens commentaar op als 
bij dezelfde soort werkzaamheden verschillende ver gunningen 
worden gemaakt, maar met EdeA hebben we hier nooit discussie 
over omdat we met elkaar overleggen en tot een veilige werk
vergunning komen. EdeA heeft deze formulieren zelfs in zijn 
SAPsysteem opgenomen en levert de formulieren zonder enig 
probleem aan, inclusief een digitale handtekening!
Ook als ik de mensen bij EdeA niet persoonlijk ken, loopt het  
contact altijd soepel. Ze denken mee en geven spontaan advies. 
Een voorbeeld: ik maak een paar keer per jaar een ronde. Op een 
keer kom ik een blok ijs onder een hydrant tegen. Ik bel naar EdeA, 
leg het probleem uit en krijg te horen: ‘U hoort nog van ons’. Jaja, 
denk je dan, dat zal wel. Nee, bínnen een halfuur word ik spontaan 
teruggebeld: dat ze er naar gekeken hebben en dat ze het dan en 
dan gaan verhelpen. Kijk, dat vind ik klantgerichtheid!”


