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Klantgerichtheid
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Geen wachttijden meer 
Als EdeA werkzaamheden wil verrichten in een bepaald huisbaas-
gebied, dan overhandigt de werkvoorbereider in het nieuwe 
werkproces minimaal zes weken van tevoren een dossier aan de 
installatiecoördinator. De IC’er overhandigt het dossier aan de 
contactpersoon van het bedrijf waar de werkzaamheden plaats 
zullen vinden en geeft een mondeling toelichting. Twee weken 

later ligt de werkvergunning bij de klant klaar en kan EdeA verder 
met de interne voorbereidingen, met als doel om drie weken voor 
aanvang van de werkzaamheden de betreffende order in SAP WAI 
op ‘dossier compleet’ (DCOM) te kunnen zetten. Op het moment 
dat de uitvoerende firma zich op de dag van de werkzaamheden 
aan de balie van de klant meldt, is aan alle formaliteiten voldaan. 
Wachttijden behoren dan tot het verleden.

Stap voorwaarts 
Het schema van het nieuwe werkproces is met diverse klanten 
besproken. Ook Klazien Ebbens, production manager van de 
Melaminefabrieken van OCI Nitrogen is enthousiast: “We hebben 
een paar keer meegemaakt dat EdeA werkzaamheden moest 
verrichten in ons huisbaasgebied en dat de afspraken hierover aan  
de voorkant niet duidelijk waren. Daar verlies je dan heel veel tijd 
mee. Het is gewoon belangrijk dat EdeA in een tijdig stadium bij 
de juiste persoon aanklopt. Het nieuwe werkproces van EdeA sluit 
helemaal aan op onze behoeften. Het is fijn dat vanuit EdeA goed 
wordt meegedacht. Ik denk dat dit een duidelijk werkproces is.  
Het moet alleen nog bij onze dagcoördinatoren landen. Maar dan 
hebben we ook een stap voorwaarts gemaakt.”

In het leanproject Klantgerichtheid zijn flinke stappen gezet, samen 
met klanten en andere stakeholders. Paul Govaart: “Tijdens een 
klantensessie kon iedereen aangeven welke processen er verbeterd 
konden worden. Met name de klantcontacten bij werkprocessen 
konden wel wat beter. Om te beginnen hebben we voor klachten 
een duidelijke instructie gemaakt. Een van de afspraken is dat 
we binnen een dag contact opnemen met de klant. Er zijn twaalf 
nieuwe coördinatoren benoemd, die precies weten wat er van hen 
verwacht wordt. Elke dinsdag bespreken we de voortgang en de 
kwaliteit van de klachtenafhandeling. We hebben het onderwerp 
klachtenafhandeling zelfs benoemd tot prestatie-indicator voor 
2014. Dus we nemen het serieus.”

Op de koffie
Paul: “We gaan voortaan ook regelmatig naar de klanten toe. 
Even je gezicht laten zien en informeren wat er speelt. Zo bezoek 
ik regelmatig plantmanagers, gaat Maurice op bezoek bij klanten 
en gaan de chefs van de wacht een kop koffie drinken bij hun 
collega’s. De informatie die we hier ophalen, willen we in ons nieuwe 
Customer Relation Managementsysteem (CRM) opnemen, zodat 
iedereen kan lezen wat er bij die klant speelt. Het CRM is nog niet 
klaar, maar we zijn er druk mee bezig.” 

Werkproces
Naar aanleiding van een aantal problemen in het werkvergunnings-
proces bij Olefins 3, werd duidelijk dat het OBL-werkproces niet goed 
aansloot op de behoeften van de klant en van EdeA. Dat leverde nog 
al eens irritatie en lange wachttijden op voordat een uitvoerende 
firma aan het werk kon gaan bij een huisbaas. In 2013 hebben 
Maurice Kusters en John Bosch een leanproject uitgevoerd met als 
eindresultaat het werkproces ‘Inplannen projectuitvoering, 3.2.1.7’. 
Er moest nog wel een verdiepingsslag gemaakt worden, waarbij de 
klant een prominentere rol zou krijgen. Maurice vertelt: “Samen met 
Patrick Brouns van SABIC heb ik het probleem in kaart gebracht en 
op basis daarvan een nieuw werkproces ‘OBL-werkzaamheden in 
IBL-huisbaasgebied, 3.2.1.5’ opgesteld. Dit werkproces heb ik zowel 
intern als extern met diverse klanten besproken: klopt het logistiek 
allemaal? De bezochte klanten hebben heel positief gereageerd en  
ik ben nu bezig, samen met de OBL-installatiecoördinatoren  
Wim Berendsen en Marcel Queis, om de laatste hand te leggen aan 
het schema waarna we het op de gehele Chemelotsite invoeren.  
Dan moeten we er ook voor zorgen dat alle interne en externe 
partijen zich eigenaar voelen van dit proces. Het gaat namelijk niet 
zozeer om de procedure, maar om bewustwording van beide kanten.” 

Werkprocessen beter afgestemd op alle behoeften

“We gaan nu regelmatig een kop 
koffie drinken bij de klant”

Klantgerichtheid is een van de speerpunten van EdeA. Bij de laatste customer survey kwamen onder andere als verbeterpunten 
naar voren: betere operationele performance en afstemming van werkzaamheden, maar ook betere communicatie en nakomen 
van afspraken vanuit de planning. Een van onze klanten gaf zelfs aan: “Als we een klacht hebben, horen we nooit meer iets.” 
De werkprocessen en de klantcontacten daarover konden dus wel verbeterd worden! En het afgelopen jaar heeft EdeA hierin ook 
echt vooruitgang gemaakt, vertellen Paul Govaart en Maurice Kusters.
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