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Tijdens het E2E-project Klantgerichtheid in 2013 hadden Paul Govaart en Maurice Kusters overleg met de site-users  
over de vraag: Hoe moet EdeA omgaan met klanten? Wat zijn zorgpunten en wat kan beter? Uit dit project kwam een  
aantal verbeterstappen. Eén daarvan was het verbeteren van de aandacht voor productkwaliteit. Dit is opgepakt door 
Georg van der Kleij, François Höppener en Harrie Geerlings. 

Georg: “Sinds medio vorig jaar hebben we in het Wachtboek een 
paragraaf over conditiebewaking opgenomen. Hierin staan bij 
ieder product de afwijkingen. Elke ochtend bekijken mijn collega-
HWTK’s en ik eerst de verschillende kwaliteitsparameters voor alle 
producten van water, stoom en energie. Voor elke parameter hebben 
we grenswaarden van wat toelaatbaar is voor de juiste kwaliteit. 
Bijvoorbeeld de geleidbaarheid van ketelwater mag minimaal 3 en 
maximaal 6 μS/cm zijn en de zuurgraad van ketelwater mag minimaal 
8,5 en maximaal 9,9 pH zijn. Alle product-kwaliteitsparameters en de 
bijbehorende normen staan op een overzichtelijk kaartje.
Als de metingen afwijken ten opzichte van die normen, dan bespreek  
ik dat meteen met de WTK’s van de betreffende posten, bijvoorbeeld 
van de Flocculator, Demi-S of WKC’s. Dat is de eerste lijn. Is er een 
grote belangrijke afwijking, dan geef ik dit door aan de product -
ingenieurs van SLW en Energie (Arjen van Vlerken, Astrid Smeets, 
Martin Pfeifer). Zij zijn de tweedelijns adviseurs. Zij geven 
vervolgens aan wat we eraan kunnen doen, bijvoorbeeld meer 
of minder chemicaliën toevoegen. Dat is zo de procedure iedere 
dag. Elke maand sturen de productteams SLW en Energie een 
kwaliteitsrapport naar de HWTK’s, CvdW’s en andere collega’s.

Bewaking productkwaliteit
François: “Om de manier van werken goed vast te leggen, is 
een werkproces voor de afhandeling van afwijkingen van de 
productkwaliteit opgesteld. Vanuit dit werkproces wordt naar de 
volgende documenten verwezen: 
• de technische leveringsvoorwaarden (tlv’s) waar we aan moeten 

voldoen;
• de lijst met non-conformities. Dat zijn de door USG geaccordeerde 

afwijkingen ten opzichte van de tlv’s, die in overleg met de klant 
goedgekeurd zijn; 

• de product-kwaliteitsparameters, met de bijbehorende minimum- 
en maximumnormen; 

• een overzicht van de aanpak als er een afwijking is geconstateerd 
ten opzichte van de tlv’s en de non-conformities.

Harrie vult aan: “Het laatste document is nieuw. In dat overzicht 
hebben we alle denkbare afwijkingen van tlv’s met een grote impact 
opgenomen. Per afwijking hebben we beschreven wat er moet 
gebeuren, wie geïnformeerd moeten worden en wie de main lead 
heeft. Stel dat bijvoorbeeld de odorisatie van aardas wegvalt. Een 
gevaarlijke situatie, want als er een lekkage is, kun je het aardgas niet 
ruiken. Maar wat moet je in zo’n geval doen? In het aanpakoverzicht 
heeft deze afwijking ‘urgentie 3’ gekregen, dat is de op één na 
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hoogste urgentie. Op het overzicht staat verder dat de HWTK en 
de CvdW de betrokken klanten en UGS informeren. De main lead 
ligt bij de Calamiteitenwacht EdeA: die informeert de klanten in dit 
geval via de omroepinstallatie. Verder staat in het overzicht welke 
instructie gevolgd moet worden.” 
François: “Omdat het – gelukkig – bijna nooit voorkomt, is het fijn 
dat er een hulpmiddel als dit is, als geheugensteuntje. Wel zou het 
mooi zijn als we nog wat achtergrondinformatie konden toevoegen 
aan het overzicht. Daar zijn we mee bezig. Maar het is nu in ieder 
geval een handig hulpmiddel om snel de belangrijkste informatie 
boven tafel te hebben.”

Andere actiepunten
Harrie: “Naast het invullen van de achtergrondinformatie op 
het Overzicht van de aanpak bij afwijkingen tlv’s, willen we nog 
nauwkeuriger sturen op kwaliteit. Namelijk vóórdat een tlv wordt 
overschreden. Dat kunnen we bijvoorbeeld doen door de minimum- 
en maximumnormen dichter bij elkaar te brengen.” Georg vult 
aan: “Verder willen we de interactie tussen de eerste en tweede lijn 
verbeteren. Ik heb tegenwoordig al elke ochtend contact met de 
productingenieurs op de Kampstraat over de lijst, met name over de 
parameters die in de alarm staan.”

ProjectOlogie

Mobiele  
stoomketels
De aankomende turnaround van WKC  
Swentibold heeft duidelijk gemaakt dat de 
noodzakelijke reservestelling niet zomaar 
gehaald kan worden met alleen de EdeA-ketels 
in bedrijf. Reservestelling is stoomproductie die 
achter de hand gehouden wordt, voor het geval 
een klant tript of een EdeA-ketel uitvalt.

Binnen EdeA zijn diverse scenario’s doorgerekend en is 
gezocht naar de meest gunstige oplossing. Naast EC&P, heeft 
Technologie met Projecten nauw samengewerkt want het is 
uiteindelijk een soort crashproject geworden waarin we geen 
tijd mogen verliezen. Het blijkt dat een tijdelijke opstelling 
van vlampijpketels op Noord een significante verbetering 
brengt in de reservestelling. Samen met andere maatregelen 
kan de piekvraag naar 140 bar dan exact worden geleverd 
door de twee 140 bar ketels op Noord. 

Deze vlampijpketels leveren 3 bar stoom waarmee de 
ontgassers voor de beide 140 bar ketels op Noord worden 
gevoed. Daardoor komt er stoomcapaciteit vrij op het 140 bar 
drukniveau. Vooruitlopende op de definitieve besluitvorming 
is begin dit jaar wel al een tie-in voorzien, zodat deze mobiele 
ketels tijdens bedrijf ook aangesloten kunnen worden.  
De vlampijpketels worden gestookt met aardgas en staan 
tijdens normaal bedrijf één keer op minimumlast en één keer 
op warmhouden. Tijdens een storingssituatie kunnen deze 
vlampijpketels binnen een uur ter plaatse worden (opgestart 
en) opgeregeld naar vollast (samen 25 t/h), waardoor de 
verhoogde 3 bar stoomvraag naar de ontgassers kan worden 
geleverd en de 140 bar stoom uiteindelijk beschikbaar komt 
voor de klant.


