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Nadruk ligt op het continu verbeteren van de veiligheid

Mammoet toegetreden tot Safety  
Excellence Cooperation van EdeA



Cees de Bont, directeur regio Zuid Mammoet Nederland: 

“De nadruk binnen de SEC ligt op het 
continu verbeteren van de veiligheid”

Sinds maart 2015 is Mammoet lid van de Safety Excellence Cooperation (SEC). 
Mammoet is daarmee het achtste lid van dit veiligheidsplatform van EdeA. De 
SEC bestaat sinds 2011 en heeft als doel om de veiligheid in alles op een zo hoog 
mogelijk peil te brengen. De nadruk binnen de SEC ligt op resultaten delen, 
van elkaar leren en continu verbeteren. Naast EdeA en Mammoet zitten hierin 
A.Hak, Stork, Cofely, Hertel, VSH en Z-Safety Services. Een kennismaking met 
Cees de Bont, directeur regio Zuid van Mammoet Nederland.

Cees de Bont (50) is sinds ruim twee 
jaar directeur van regio Zuid Mammoet 
Nederland. Het hoofdkantoor van deze 
regio bevindt zich aan de rand van de 
Chemelotsite in Geleen. Cees is niet alleen 
regiodirecteur, maar ook commercieel 
verantwoordelijk voor ZuidoostNederland, 
Belgisch Limburg en het RijnlandRuhrgebied 
in Duitsland. Mammoet zal voor niemand 
een onbekende zijn, maar we vragen 
Cees desalniettemin om dit bedrijf in het 
kort voor te stellen. “Mammoet is een 
wereldwijde specialist in het horizontaal en 
verticaal te verplaatsen van lasten. Hierbij 
kun je denken aan allerlei soorten lasten 
onder alle mogelijke omstandigheden. 
We zijn actief op het gebied van slimme, 

logistieke oplossingen voor onderhoud en 
turnarounds van fabrieken en bij projecten. 
Bijvoorbeeld als een klant een installatie wil 
bouwen of uitbreiden. We kijken dan naar 
de scope van het project en proberen een 
zodanige oplossing te vinden waardoor de 
klant het minste tijdverlies in zijn productie 
ondervindt en de snelste oplossing heeft 
voor zijn activiteiten. Niet voor niets is onze 
slogan: The biggest thing we move is time.” 

Samen optrekken en goed communiceren
Als voorbeeld van een recente optimalisatie 
op Chemelotsite noemt Cees de invoering 
van het nieuwe businessplan voor ‘rigging’, 
het vastmaken van equipmentdelen aan 
bijvoorbeeld kettingtakels, hijsbanden 

of mobiele kranen. Cees: “Dat vereist 
specialisme. Voorheen deden we het totale 
riggingwerk op de Chemelotsite. Nu 
brengen we het simpele riggingwerk onder 
bij een Wcontractor en focussen we ons op 
het specialistische riggingwerk. Daarmee 
kunnen we samen onze resources zo 
efficiënt mogelijk inzetten, zodat we een zo 
laag mogelijke kostprijs voor de eindklant 
kunnen realiseren. Wij willen er namelijk 
voor zorgen dat de concurrentiepositie van 
de eindklant geborgd blijft! We zien de klant 
als partner en dat betekent dat je samen 
moet optrekken, elkaar moet vertrouwen en 

goed moet communiceren. Ik vergelijk het 
altijd met de privésfeer: als de relatie goed 
is, dan heb je ook meer voor elkaar over!”
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“Als wij niet in staat zijn om een 
last veilig van A naar B te  

brengen, hebben we geen  
bestaansrecht”



Safety Excellence Cooperation 
Op de Chemelotsite zijn drie 
samenwerkings verbanden op veiligheids
gebied actief. De oudste daarvan is 
de C5 van SABIC. Iets recenter is het 
Safety Excellence Cooperation (SEC) van 
EdeA en sinds anderhalf jaar kent ook 
Sitech een Partnersinsafetyoverleg. 
Mammoet is deelnemer aan al deze 
veiligheidsinitiatieven, maar pas sinds 

maart 2015 aan het SECoverleg. 
Cees de Bont: “Het mooie aan het SEC 
vind ik met name dat hierin de juiste 
mensen aan tafel zitten die gezamenlijk 
op pragmatische wijze invulling geven aan 
veiligheid. Ze bespreken in alle openheid 
en op basis van gelijkwaardigheid: dit 
is er gebeurd en wat hadden we anders 
of beter moeten doen? Zo kun je dat als 
leermomenten ervaren. Door open met 
elkaar te durven praten en resultaten te 
delen, kun je er samen beter van worden.  
De nadruk ligt op het continu verbeteren  
van de veiligheid.”

Gelijkwaardig en open
“Dat we gevraagd zijn om tot de SEC toe te 
treden staat in relatie met een presentatie 
welke we voor EdeA hebben gehouden over 
onze visie op de toekomstige samenwerking 
met EdeA. Kern hiervan is dat Mammoet 
zich niet alleen op veiligheid wil richten, 
maar ook op total costs of ownership, 
optimaal samenwerken met overige 
contractors om gezamenlijk te komen tot de 
laagste integrale kosten. Uiteindelijk leidt 
dat tot een efficiënte samenwerking. Die 
visie sprak EdeA aan. Het was mooi om te 
horen dat ook de overige SECleden vonden 
dat wij perfect in het SEC pasten. Ik ben heel 
benieuwd wat we van elkaar kunnen leren 
en of we elkaar ook geïnspireerd kunnen 
houden. Het is fijn dat EdeA en de overige 
SECleden vertrouwen hebben dat wij ons 
steentje kunnen bijdragen. De SEC kent 
overleg en bijeenkomsten op vier niveaus: 
een tweemaandelijkse boardmeeting, een 
maandelijks overleg van operationeel 
verantwoordelijken, een wekelijks overleg 
van eerstelijns verantwoordelijken en een 
tweewekelijks meeting van SHEofficers. 
Best intensief dus, maar uiteindelijk dient 
dat het belang dat alle medewerkers aan 
het eind van de dag weer gezond naar huis 
kunnen!”

Wereldwijde organisatie
Cees de Bont: “Wereldwijd werken er 
ruim vijfduizend mensen bij Mammoet. 
Het bedrijf is vertegenwoordigd in alle 
continenten ter wereld. In Europa heeft 
Mammoet in de meeste landen een 
verhuurvloot, maar in sommige landen 
alleen een verkoopkantoor. In Nederland 
werken er ruim 700 medewerkers, verspreid 
over drie regio’s. Elke regio heeft een eigen 
verhuurvloot en daarnaast is er een centrale 
projectenafdeling in EttenLeur. In de regio 
Zuid werken bijna 150 mensen en bestaat de 
verhuurvloot uit zo’n 65 à 70 mobiele kranen, 
met een capaciteit van 40 tot en met 500 ton. 
Daarnaast zijn er 10 transport eenheden in 
de regio. De meesten collega’s werken in 
de operationele dienst als kraanmachinist, 
chauffeur, rigger of supervisor. We hebben in 
de regio een fullservice organisatie waar de 
afdeling SHE, sales, engineering, operations 
en het projectenbureau met elkaar 
samenwerken voor het beste resultaat.  
Onze SHEafdeling ondersteunt de lijn met 
alle veiligheidszaken. Dat is een belangrijke 
afdeling, want als we niet in staat zijn om 
een last veilig van A naar B te brengen, 
hebben we geen bestaansrecht. Wij willen, 
net als EdeA, uitblinken in veiligheid.”

Bedankt en 
tot ziens
Het is lang geleden dat ik als kind achter 
in de auto bij mijn ouders wel eens 
voorbijreed aan Chemelot. Steevast 
onder de indruk van de grootte en 
de activiteit, gesymboliseerd door 
de vele rokende schoorstenen. Lang 
daarna mocht ik, werkzaam bij een 
toeleverancier, mijn eerste project 
leveren op Chemelot. In de afgelopen 
jaren mocht ik het resultaat van dit werk 
nog elke dag aanschouwen; blijkbaar 
best wel goed gedaan toen!
 
Een speciale band dus die ik heb met 
Chemelot. Daarom was het voor mij 
dan ook een mooie uitdaging om 
ruim 4,5 jaar lang EdeA/EPG te mogen 
leiden. Veiligheid, License to Operate, 
klantgerichtheid, Operational Excellence, 
resultaat en continue verbetering 
waren de begrippen die in deze periode 
centraal hebben gestaan en dat ook in 
de toekomst zullen doen.
 
Nu is voor mij definitief het moment 
gekomen om verder te gaan, niet omdat 
ik klaar was met Chemelot of EdeA, maar 
omdat vernieuwing en verandering goed 
zijn om je als organisatie en individu 
steeds weer te blijven ontwikkelen.
 
Ik geef de verantwoordelijkheid door aan 
Ludo Kroon en ben ervan overtuigd dat 
EdeA en Essent Productie Geleen bij hem 
in uitstekende handen zijn. Hij zal de 
toekomst van EdeA en EPG op een goede 
wijze invullen, hoe de gekozen richting 
er ook precies uit zal komen te zien.
 
Ik wil jullie allemaal bedanken voor 
een prachtige en leerzame tijd en wens 
iedereen op Chemelot een geweldige 
toekomst toe. En wie weet, tot ziens!

Taco Douma



Projecten en Turnarounds
De stand van zaken op het gebied van projecten en turnarounds.

Vervangen verbindingsblusleiding 
In de afgelopen weken is de verbindings
leiding tussen Kerensheide en Elserheide 
vervangen. Dit is een belangrijke hoofd
blus leiding tussen de twee sites die 
in hun Bepalend Bluswater Scenario 
(BBS) veel nadruk leggen op een goede 
blusvoorziening. In dit BBS is vastgelegd 
welke minimale persdruk en hoeveelheid 
bluswater er geleverd moet worden 
door het bluswatersysteem in geval van 
een calamiteit. Om aan die eisen te 
kunnen voldoen, is als noodmaatregel 
een mobiele bluswaterpomp naast de 
Kerensheideblusvijver geplaatst. Door 

middel van een stalen leiding en een reeds 
geïnstalleerde maar nog niet aangesloten 
GREleiding, is de mobiele pomp verbonden 
met het bluswaternet. Diverse afdelingen 
op de Chemelotsite, Sitech BBW, afdeling 
SLW, O&O en P&TA van EdeA, hebben in 
onderling overleg ervoor gezorgd dat de 
noodmaatregel op een effectieve manier 
kon worden uitgevoerd.  

Project asbestreiniging
Op 7 april 2015 is het voormalig ketelhuis 219  
(WKC Noord) asbestschoon volgens plan 
opgeleverd. De werkzaamheden zijn geheel 
onder asbestcondities in een containment 
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Even voorstellen
Het is mij een waar genoegen me aan jullie 
te mogen voorstellen als nieuwe directeur 
van EdeA. In mijn carrière bij RWE, die toch 
al weer zo’n veertien jaar beslaat, ben ik met 
enige tussenpozen in contact geweest met 
EdeA. 

Ik ben ooit begonnen bij Essent/RWE als 
businessanalist. Toen mocht ik bijvoorbeeld 
samen met de collegae van EdeA de 
benchmarkstudie van Solomon uitvoeren 
en kreeg ik mijn eerste indrukken van EdeA 
en de CHP Swentibold. Later in mijn tijd 
als portfolioanalist bij wat tegenwoordig 
RWEST heet, is menigmaal de static file van 
CHPS door mijn handen gegaan met als 
doel deze te vertalen in een goed werkend 
marktinzetmodel. Of nog later in verband 
met een uit te voeren due diligence in 
het kader van de vrijage van Essent met 

Nuon. En al deze directe contactmomenten 
natuurlijke gelardeerd met de standaard 
rituele vergaping aan de industriële 
activiteit op Chemelot op de route naar 
het zuiden, op weg naar vakantie. Een 
enthousiasme zeker ook aangemoedigd 
door mijn vrouw met chemisch technologie
bloed in de aderen!

Vanaf nu dus een intensief contact met 
EdeA. Mijn eerste indrukken zijn positief. 
Ik tref een professionele organisatie aan 
waarin iedereen als team opereert. En 
daar ben ik zeer mee in mijn nopjes, want 
ik heb samenwerking en teamspirit hoog 
in het vaandel staan. Ook vind ik het 
belangrijk dat we open en eerlijk met elkaar 
communiceren, elkaar oprechte feedback 
geven, ongeacht rang en stand.

Hoewel de omstandigheden roerig zijn op 
dit moment is het van belang de focus te 
houden op de bal en de dingen te blijven 
doen waar we primair voor zijn opgericht. 
De missie statement van EdeA blijft 
onverkort onze leidraad: betrouwbaar, veilig 
en milieuverantwoord utilities produceren 
en distribueren, tegen niet te verbeteren 
kosten en tevreden afnemers.

Ik kijk uit naar 
een prettige 
samenwerking 
met jullie allen.

Ludo Kroon

uitgevoerd. Het klimaat in deze ruimte was 
extreem, met temperaturen van 28 tot  
36 graden Celsius en een luchtvochtigheid 
tussen de 40 en 70%. Het werk werd in 
ploegen uitgevoerd met de voorgeschreven 
pauzes in verband met het voorkomen van 
‘heat stress’ bij temperaturen boven  
25 graden Celsius. Tijdens deze werkzaam
heden is de daar aanwezige stoom distributie
installatie volledig operationeel gebleven.


