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

400V-hoofdverdeler flocculator vervangen 
Op 4 april 2014 is de nieuwe hoofdverdeler  
van de flocculator volledig in bedrijf  
genomen. Het betreft de vervanging van 
een oude 400V-verdeler die het einde van  
de technische levering heeft bereikt. 
De nieuwe verdeler is door NATUS geleverd 
en is het eerste type van deze fabrikant dat 
door EdeA in bedrijf genomen is. Dit type 
verdeler is bij Essent al eerder toegepast, 
onder andere bij de Clauscentrale.

Om de energievoorziening te waarborgen 
zijn het demonteren van de oude verdeler 
en het plaatsen en in bedrijf nemen van 
de nieuwe verdeler gefaseerd uitgevoerd. 
Ook zijn de kabelverbindingen naar de LD- 
pompen vernieuwd. Het project is  
gerealiseerd in samenwerking met Fudura, 
NATUS en Stork.

Aanpassingen aan de toevoerleidingen 
Flocculator 1 & 2
Deze zomer worden in de bouwvakvakantie  
vier, veertig jaar oude, compensatoren 

DN1000 in de toevoerleiding naar de  
Flocculator 1 & 2 vervangen. Ook wordt 
per toevoerleiding een statische menger 
geplaatst.  Om deze werkzaamheden te 
kunnen uitvoeren is een uitgebreid stop-
programma nodig. Per flocculator wordt  
een by-pass-leiding aangelegd zodat de  
toevoerleiding tijdelijk uit bedrijf genomen 
kan worden, bij gelijkblijvende capaciteit 
van de flocculator. Met de flocculator 
wordt de totale watervoorziening van de 
Chemelot site verzorgd; een ongestoorde 
watervoorziening is dus van groot belang.

De voorbereidende werkzaamheden zijn 
in volle gang. De opdracht naar de civiele 
en werktuigbouwkundige contractor is 
verstrekt. Het draaiboek voor de uitvoerings-
periode in week 31 t/m 33 is in ontwikkeling. 
Ook de benodigde bedieningscapaciteit 
voor de lokale bediening van de Flocculator 
tijdens het stopprogramma is georganiseerd.

Koppelleiding tussen 26 bar stoomnet en 
35 bar stoomnet
Ter hoogte van Warmtekrachtcentrale (WKC) 
Noord langs weg 109 wordt momenteel een 
koppelleiding gerealiseerd tussen het  
26 bar stoomnet en het 35 bar stoomnet. 
Dit om ten tijde van een overschot op het 
26 bar net, het 35 bar net met 26 bar stoom 
te voeden. De aansluitingen op de 26 bar 
stoomleidingen worden gerealiseerd  
middels twee hot taps. 

Op de foto’s: de montage van de koppel leiding 
en de geprefabriceerde hot-tapafsluiters.
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Nieuwe verdeler in schakelruimte flocculator



HWTK’s	Distributie	als	frontoffice	van	EdeA

Het	centrale	
aanspreekpunt		
voor	Chemelot	
EdeA is continu bezig met het verbeteren van de klantgerichtheid. Vooral het 
directe contact met de klant wil EdeA nog verder intensiveren. De frontoffice 
van EdeA wordt bemand door de zeven hoofdwerktuigkundigen Distributie. Zij 
zijn het centrale aanspreekpunt voor de klanten op Chemelot. Hoofdwerktuig-
kundigen Wim Kruit en John Welters vertellen wat de frontoffice voor de  
klanten doet en Maurice Kusters legt daarnaast uit wat zijn rol als backoffice is. 

tevredenheid van de klant opgelost is. Want 
de klant wil uiteindelijk maar één ding en 
dat is: geholpen worden.” Maurice heeft 
hiervoor een werkproces ontwikkeld, waarin 
alle stappen heel gestructureerd staan, dus 
inclusief de klantcontacten.

Operationele en structurele werkzaam-
heden met klant doorspreken
Als er structurele werkzaamheden moeten 
gebeuren, zoals grote stops en turnarounds, 
spreekt Maurice deze werkzaamheden ruim 
van tevoren (bijvoorbeeld vanaf 15 maanden 
voor uitvoering) met de klant en met  
iedereen die daarin een rol heeft uitvoerig 
door. Zo is iedereen in een vroeg stadium op 
de hoogte van de activiteiten die er worden 
uitgevoerd, waarbij de insteek voor zowel de 
klant als EdeA is: ‘First time right’. 
Wim Kruit: “Ook bij operationele zaken  
worden de werkzaamheden met de klant 
besproken, maar dan op wat kortere  
termijn. Zowel bij structurele als operatio nele  
werkzaamheden signaleren we een week en 

een dag van tevoren nog een keer wanneer 
de werkzaamheden beginnen. Dat is vaste 
prik in het nieuwe werkproces. Dat wil niet 
zeggen dat er dan niets mis meer kan gaan, 
want soms meldt de klant pas op de dag 
zelf dat een stopprogramma niet door kan 
gaan omdat hij geen noodvoorziening heeft 
getroffen. Dat is natuurlijk vervelend voor 
de firma die dan op de stoep staat. Dus 
ook de klant heeft hierin een eigen verant-
woordelijkheid. Door de contacten met de 
klant te verstevigen en beter te communi-
ceren, hopen we dat er over en weer meer 
begrip komt voor elkaars werkwijze en 
hopen we dit soort misverstanden te  
voorkomen.” 

John en Wim nodigen graag namens 
hun collega-HWTK’s alle klanten uit 
om eens persoonlijk langs te komen op 
Bedrijfsvoerings centrum Swentibold.  
“Dan kun je zien wat we doen!”

Aanspreekpunt voor klanten
Elke vraag, elk verzoek en elke klacht van de 
klanten voor EdeA komt bij de frontoffice 
binnen. In een enkel geval nog via een  
omweg, als de klant bijvoorbeeld een 
oud-contactpersoon benadert. Klanten 
kunnen op verschillende manieren contact 
opnemen met de frontoffice: telefonisch, 
per e-mail of via de website (zie kader). 
Ze kunnen hier terecht met bijvoorbeeld 
vragen over producten van EdeA of met 
problemen bij een bepaalde levering. Maar 
ook met verzoeken voor het bedienen van 
battery limit afsluiters of het gebruik van 
hydranten. Wim Kruit: “Wij selecteren 
vervolgens wie de vraag kan afhandelen. 
Als de vraag of het probleem niet meteen 
afgewikkeld kan worden, overleggen we 
met de klant over de planning en uitvoering 
van de werkzaamheden. Ook brengen we 
de klant op de hoogte van de status van de 
afhandeling, zodat hij weet wanneer hij weer 
productie kan verwachten.” John Welters vult 
aan: “Soms meldt een klant zich met een 
probleem bij EdeA, terwijl die daar verder 
niet over gaat. In dat geval vertellen we 
natuurlijk waar ze wel moeten zijn of met 
wie ze contact kunnen opnemen.” 

Extra informatie en service bieden
John Welters: “Wij kunnen als frontoffice 
het totale plaatje voor de klant overzien. 
Daardoor kunnen we niet alleen extra infor-
matie geven, maar zelfs extra service bieden 
om de wachttijd te verkorten. Zo worden 
wij bijvoorbeeld binnenkort opgeleid om 
ter plaatse een twintigtal cruciale afsluiters 
te kunnen bedienen. Ook willen we met de 
klant nog meer meedenken in het leveren 
van service en ondersteuning. En omdat we 
het totaaloverzicht hebben en meer infor-

matie en service bieden, krijg je ook meer 
begrip voor elkaar. En ontstaat er een betere 
band met de klant. Daarom willen we ons 
steeds verder verbeteren in het contact met 
de klant.” 

Backoffice van EdeA
Elke klantklacht wordt in het klachten-
systeem van SAP opgenomen. Daar bekijken 
Maurice Kusters en François Höppener welke 
oplossing hiervoor gevonden kan worden en 
benoemen ze een coördinator. Deze zal eerst 
persoonlijk aan de klant melden dat hij aan 
de slag gaat om de oorzaak van de klacht te 
onderzoeken. Maurice: “Zodra uit het 
onderzoek duidelijk is geworden wat er is 
misgegaan, neem ik contact op met de klant 
om voor te leggen hoe EdeA het pro bleem 
denkt op te lossen. Is de klant tevreden met 
die oplossing, dan wordt het ook zo uit-
gevoerd. Een aantal klachten wordt nog een 
half jaar gevolgd door het accountteam van 
EdeA en USG, om te zien of het pro bleem  
zich herhaalt of dat het definitief naar 
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Voorwoord
Klantgerichtheid vult EdeA in door het 
betrouwbaar leveren van kwalitatief 
uitstekende utilities tegen optimale 
kosten. We gebruiken hiervoor ons uit-
gebreide productie- en distributiepark 
dat we daarvoor ook onderhouden. 
Mooie woorden voor mooie prestaties, 
waarin we echter de grote rol van onze 
mensen zouden miskennen.

Techniek heeft geen gezicht, beant-
woordt geen vragen en neemt geen 
initiatieven om zoveel mogelijk mee 
te denken in het leveren van onder-
steuning en service aan onze klanten. 
De EdeA-medewerkers doen dit iedere 
dag opnieuw wel!

In dit kwartaalblad daarom aandacht 
voor de rol van de hoofdwerktuig-
kundigen (HWTK) Distributie die va-
nuit de centrale EdeA meetwacht een 
24/7 aanspreekpunt zijn voor opera-
tionele vragen van onze klanten, maar 
die zelf ook veelvuldig het initiatief 
nemen om te informeren naar de oper-
aties bij onze klanten. Storingen, waar 
dan ook, kunnen zich immers razends-
nel ontwikkelen en, omdat we voor het 
bereiken van synergie zo verknoopt 
zijn, ook snel meerdere partijen  
beïnvloeden. 
De EdeA HWTK is daarom voor onze 
klanten een belangrijke contactpersoon 
om problemen voor te blijven. De 
HWTK geeft EdeA daarmee gezicht.

Tevens wordt de rol van de coördinator 
Operaties EC&P uit de doeken gedaan, 
onder andere als contactpersoon voor 
de (lange termijn) klantafstemming bij 
stopgebonden EdeA-werkzaamheden, 
bij het oplossen en terugkoppelen van 
klantklachten en bij het communiceren 
over werkprocessen van EdeA. Dit alles 
onder het motto ‘De klant wil maar 
één ding en dat is geholpen worden’ 
(citaat uit het boek Hondenbrokken 
van Jos Burgers).

Taco Douma
Directeur EdeA/EPG

Telefoon:  (046) 702 1121 
E-mail:  hwtk.bedrijfsvoering@edea.nl 
Website:  www.edea.nl  

(o.a. formulieren Aanvraag  
bedienen battery limit afsluiters 
en Aanvraag gebruik hydranten)

Adres: Bedrijfsvoeringscentrum  
Swentibold 

De hoofdwerktuigkundigen Distributie 

Frontoffice	EdeA	
24/7 bereikbaar 

Backoffice	EdeA
De coördinator Operaties EC&P:
Maurice Kusters
Telefoon:  (046) 702 1164  
 06 20 60 53 10
E-mail:  maurice.kusters@edea.nl

Maurice Kusters

Laurens Heijdendael
Reserve-HWTK voor 
alle ploegen (tot  
1 september 2014)

Georg van der Kleij
Reserve-HWTK  
voor alle ploegen 
(per 1 juli 2014)

Harry Driessen
HWTK ploeg 501

Van links naar rechts: John Welters, Maurice Kusters en Wim Kruit

Wim Kruit
HWTK ploeg 505

Jack van Velthoven
HWTK ploeg 503

Paul Hendriks
HWTK ploeg 502

John Welters
Reserve-HWTK voor 
alle ploegen

Jan van Ree
HWTK ploeg 504

“Techniek heeft geen gezicht, beantwoordt geen vragen en  
denkt niet mee met de klanten. De EdeA-medewerkers in de  

frontoffice en backoffice doen dit wel!”


