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Klanttevredenheid

De klant moet centraal staan 

Positieve resultaten enquête 
onder de site-users 

Aanleiding
In 2013/2014 waren er twee incidenten waarbij EdeA onvoldoende 
stoom kon leveren en waardoor er voor een paar miljoen euro 
aan klantschades was opgetreden. Naast productiederving en 
de financiële gevolgen, staat daarmee ook de Licence to Operate 
(vergunning om te fakkelen) van de klant onder druk. Bovendien 
kan dit leiden tot een dalend vertrouwen in EdeA als betrouwbare 
leverancier van stoom. Naar aanleiding hiervan organiseerde  
Paul Govaart een Lean/Kaizen-traject om met medewerkers  
vanuit verschillende disciplines en afdelingen het probleem van  
de stabiliteit van de stoomlevering te analyseren. Vervolgens werden 
er negen clusters benoemd, waarvan het cluster Klant er één was.  
In dit cluster zitten Jos Bodden, Jan Kemper, John Bosch en  
Wim Kruit.  

Probleemanalyse
In het cluster Klant wilde men antwoord vinden op vragen als: wat 
verwacht de klant van ons, kennen wij de klantwensen voldoende, 
hebben klanten een realistisch beeld van de distributiesystemen 
van EdeA en weten ze wat in de leveringsvoorwaarden en 
productspecificaties staat? Klanten vormen immers het 
bestaansrecht van EdeA. Dus hoe meer we weten van de klant, hoe 
beter we in staat zijn om ons werk te doen. Door goed te luisteren, 
samen te vatten en dóór te vragen (commitment!), hoeft de klant 
niet naar andere middelen te grijpen, zoals een melding doen en 
opschalen van ongenoegen. Bovendien verstevigt samenwerking 
onze positie. Wij zijn immers de specialist op het gebied van utilities. 

Tijdens een enquête die Wim Kruit vorig jaar onder site-users hield, bleek dat klanten tevreden waren over de  
reguliere bedrijfsvoering en de communicatie door EdeA. De klanten weten waar ze met vragen, opmerkingen en 
klachten terechtkunnen en vinden EdeA goed bereikbaar bij storingen en calamiteiten. Maar wat ook bleek, was dat 
veel klanten onvoldoende bekend waren met de wijze waarop EdeA stoom produceert, met de inhoud van de technische 
leveringsvoorwaarden en met de rol van de hoofdwerktuigkundigen (hwtk’s) Distributie. Punt van aandacht dus.

Enquête naar tevredenheid klanten
Om inzicht te krijgen in de verwachtingen en tevredenheid van de 
site-users hield Wim Kruit in juli en augustus 2014 een enquête 
onder klanten op operationeel niveau. Het ging om negen fabrieken 
die de meeste impact hebben op onze stoomhuishouding.  
De enquête moest in beeld brengen wat de klant van EdeA weet, 
wat hij van EdeA wil en hoe hij denkt dat EdeA zich kan verbeteren. 
Voor Wim was dit tevens onderdeel van zijn afstudeeropdracht bij 
Hogeschool Zeeland. Wim is één van de hwtk’s Distributie en heeft 
grote affiniteit met klantcontacten.

Resultaten enquête
Uit de meetbare resultaten bleek onder andere dat de klanten 
tevreden waren over de reguliere bedrijfsvoering van EdeA (stabiliteit 
stoomlevering) en over de communicatie door EdeA over de reguliere 
bedrijfsvoering en bij (de afhandeling van) klachten en storingen. 
De klanten weten waar ze met vragen, opmerkingen en klachten 
terechtkunnen en vinden dat EdeA goed bereikbaar is bij storingen 
en calamiteiten. EdeA komt ook de afspraken goed na, vindt men.
Maar EdeA scoorde een onvoldoende op de volgende vragen:
• Bent u bekend met de rol van de hoofdwerktuigkundige 

Distributie?  
• Bent u bekend met de technische leveringsvoorwaarden (TLV)?
• Bent u bekend met de manier waarop EdeA stoom produceert?
• Bent u op de hoogte van de invloed van uw proces op de 

bedrijfsvoering van EdeA?

Verbeteringen in klantcontacten
“De resultaten van de enquête boden dus stof tot nadenken”, 
vertelt Wim Kruit. “In de toekomst is het de bedoeling dat de 
hwtk’s Distributie vaker in staat worden gesteld om klanten te 
bezoeken en hen te informeren over bijvoorbeeld de technische 
leveringsvoorwaarden en de rol van de hwtk’s. Klanten die dat willen, 
kunnen een bezoek brengen aan ons Bedrijfsvoeringscentrum, 
zodat ze een beter inzicht krijgen in de manier waarop we werken.  
In elk geval gaan we goed luisteren naar de wensen van de klanten, om 
de gemeenschappelijke factor af te tasten. Momenteel zijn we bezig 
met het opstellen van een leidraad voor vervolgafspraken met klanten. 
Verder wordt er een klantcontactsysteem opgezet, oftewel een CRM 
(customer relationship management system). 
Naast verbetering van de klantcontacten gaan we intern de aanwezige 
kennis beter koppelen. Dus betere informatie-uitwisseling tussen 
Manufacturing, Technologie, Meten en Verklaren, ECP, chefs van de 
wacht en MT. En dat allemaal om de klant beter van dienst te kunnen 
zijn.”

“Tevreden over de  
contacten met EdeA”
Fons Kreukels, chef van dienst bij de kunstmestfabriek 
(OMF) van OCI Nitrogen, is over het algemeen zeer 
tevreden over de service van EdeA: “Betrouwbaarheid 
van levering is voor ons heel belangrijk. Het heeft direct 
gevolg voor de fabrieken. Wij nemen namelijk niet alleen 
stoom af, maar we leveren ook stoom terug. Gelukkig is de 
betrouwbaarheid van EdeA goed. Als er een alarmfase is, 
dan neemt de chef van de wacht van EdeA meteen contact 
op, zodat we maatregelen kunnen nemen volgens het 
afschakelprogramma. 

We hebben het meeste contact met EdeA wanneer we 
een hydrant willen gebruiken of een battery limit willen 
afsluiten of weer openzetten. Binnen twee uur is dat 
dan geregeld, mits er een urgentieverklaring is. Door de 
gesprekken met hoofdwerktuigkundige Wim Kruit heb ik 
inzicht gekregen in de procedures bij EdeA en weet ik dat 
we een melding zo snel mogelijk moeten doorgeven, zodat 
EdeA meteen actie kan nemen. Aan de andere kant snapt 
EdeA goed waarom wij urgenties hebben.

Persoonlijk contact vind ik heel prettig.  
Je kent elkaars gezicht en je krijgt inzicht  
in elkaars wensen en behoeften. 

Dat is belangrijk, omdat we aan elkaar ‘hangen’ met de 
levering en teruglevering van stoom. Samen over elkaars 
keuken praten, zorgt voor meer begrip. Bovendien kun je 
elkaar tips geven en verbeteren.”


