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Nieuwe woordvoerder Elia
Elia heeft recent enkele organisatiewijzigingen doorgevoerd in haar
communicatieteam. De rol van woordvoerder voor de pers, momenteel ingevuld
door Barbara Verhaegen (Nederlandstalige pers) en Ingvild Van Lysebetten
(Franstalige pers), wordt overgenomen door Kathleen Iwens. Kathleen zal zowel de
Nederlandstalige als Franstalige pers te woord staan. Ingvild Van Lysebetten blijft
aan het hoofd van het communicatieteam, Barbara Verhaegen zal zich toeleggen op
interne communicatie.
Kathleen Iwens startte begin mei bij de beheerder van het Belgische
hoogspanningsnet. Ze beschikt over een ruime communicatie-ervaring. Zo werkte
ze 14 jaar bij chemiebedrijf Tessenderlo Group in diverse communicatiefuncties,
onder meer als woordvoerder. Het afgelopen jaar was Kathleen Iwens werkzaam bij
onderzoeksorganisatie VITO als Marketing & Communicatiemanager.
Contactgegevens:
kathleen.iwens@elia.be
+32 25467511
+32 478664555
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Over Elia
De Elia groep bestaat uit twee transmissienetbeheerders (TNB’S) voor elektriciteit,
Elia Transmission in België en (in samenwerking met IFM, Industry Funds
Management) 50Hertz Transmission, een van de vier Duitse TNB’s, die actief is in
het noorden en het oosten van Duitsland. Met meer dan 1.900 medewerkers en een
net dat zich uitstrekt over ongeveer 18.300 km aan hoogspanningsverbindingen ten
dienste van 30 miljoen eindgebruikers, is de Groep één van de vijf grootste
netbeheerders in Europa. Hij zorgt voor het efficiënt, betrouwbaar en veilig
transport van de elektriciteit van de producenten naar de distributienetbeheerders
en de grote industriële verbruikers, alsook voor de in- en uitvoer van elektriciteit
van en naar de buurlanden. De Groep is een stuwende kracht in de ontwikkeling
van de Europese elektriciteitsmarkt en de integratie van hernieuwbare energie.
Naast zijn activiteiten als TNB in België en Duitsland biedt de Elia groep een ruim
aanbod van consultancy- en engineeringactiviteiten aan bedrijven aan.
De Groep is actief onder de juridische entiteit Elia System Operator, een
beursgenoteerde onderneming waarvan de referentieaandeelhouder de
gemeentelijke holding Publi-T is.
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