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Portfolioverandering binnen directiecomité  
Elia Transmission Belgium  
 

— Directeurs Patrick De Leener (CMS) en Frédéric Dunon (Assets) ruilen van functie 

— Snelle ontwikkelingen in de energiesector vragen om een flexibele organisatie  
 
 

BRUSSEL – Binnen de directie van Elia Transmission Belgium worden begin februari twee functies gewisseld. 

Patrick De Leener die als Chief Customers, Market & System Officer verantwoordelijk is voor de klanten-, 

markt- en systeemwerking ruilt met zijn collega Frédéric Dunon die als Chief Assets Officer het beheer van de 

hoogspanningsinfrastructuur leidt. Met de positieverandering wil Elia de ervaring en de competenties van 

beide managers optimaal inzetten.  

 

Het snel veranderende energielandschap maakt de opdracht van een transmissienetbeheerder complexer. Om hier 

mee om te gaan, heeft Elia de strategische ambities aangescherpt. Dat vraagt ook een andere aanpak naar perso-

neelsbeleid. Elia wil medewerkers inzetten op projecten waar ze vanuit hun ervaring en competenties de grootste 

impact hebben.  

 

 

 

 

 

Omdat we voor grote uitdagingen staan, willen we een nieuwe dynamiek brengen in 

onze onderneming. We willen het transversaal denken en werken volop stimuleren. 

Dit geldt niet alleen voor de directie maar ook voor onze senior-managers. Het is be-

langrijk dat onze talenten een brede kennis kunnen uitbouwen in uiteenlopende func-

tionele domeinen. Ik ben blij dat beide directeurs enthousiast uitkijken naar hun 

nieuwe professionele uitdaging. Zo kunnen ze met nieuwe ideeën en energie voort-

bouwen op de mooie realisaties van de afgelopen jaren.  

– Chris Peeters, CEO Elia Group 
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Patrick De Leener (55) en Frédéric Dunon (43) hebben beiden een lange en gevarieerde carrière bij Elia. Patrick 

heeft als burgerlijk ingenieur elektrotechniek van bij de oprichting van Elia (2001) leidinggevende functies gehad in 

diverse domeinen. Hij was o.a. verantwoordelijk voor klantenwerking en marktontwikkeling, werkte op het terrein als 

verantwoordelijke voor Vlaanderen en nam ook een internationale functie op als CEO van CORESO, het regionale 

coördinatiecentrum voor Europese transmissienetbeheerders.  

 

Frédéric is eveneens burgerlijk ingenieur elektrotechniek (ULB) en behaalde een master in management aan de  

Solvay Business School. Hij begon zijn loopbaan als consultant bij Hewlett-Packard en startte in 2002 bij Elia op het 

regionale controlecentrum in Brussel waarna hij diverse leidinggevende functies had. Hij was o.a. verantwoordelijke 

van het interne transformatieportfolio, werkte als hoofd van de netontwikkelingsafdeling en was een tijdlang actief op 

het terrein vooraleer hij de directie van het infrastructuurbeheer op zich nam.   

 

De portfolioverandering binnen het directiecomité van Elia gaat in vanaf 8 februari 2021.  

 

 

Foto: Frédéric Dunon (links) en Patrick De Leener (rechts) 
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Elia Transmission Belgium SA/NV 

Boulevard de l'Empereur 20 |  Keizerslaan 20  |  1000 Brussels  |  Belgium 

Over Elia groep 

 

Een Europese top 5 speler 

Elia groep is actief in elektriciteitstransmissie. We 

zorgen dat productie en verbruik op elk moment in 

balans zijn. Zo voorzien we 30 miljoen eindverbrui-

kers van elektriciteit. Met fialen in België (Elia) en het 

noordoosten van Duitsland (50Hertz) beheren we 

19.271 km aan hoogspannings-verbindingen. Onze 

groep behoort daarmee tot de Europese top 5. Met 

een betrouwbaarheidsgraad van 99,999% geven we 

de samenleving een robuust elektriciteitsnet dat be-

langrijk is voor de socio-economische welvaart. We 

willen ook een katalysator zijn voor een geslaagde 

energietransitie naar een betrouwbaar, duurzaam én 

betaalbaar energiesysteem. 

 

Wij maken de energietransitie waar 

Door de uitbouw van internationale hoogspannings-

verbindingen en het integreren van steeds grotere 

hoeveelheden hernieuwbare energieproductie, sti-

muleert Elia groep zowel de integratie van de Euro-

pese energiemarkt als de decarbonisering van onze 

samenleving. Tegelijk innoveert Elia groep haar ope-

rationele systemen en ontwikkelt marktproducten zo-

dat nieuwe technologieën en marktpartijen toegang 

krijgen tot ons net. Elia groep maakt zo de ener-

gietransitie waar. 

In het belang van de samenleving 

Als centrale speler in het energiesysteem zet Elia 

groep zich in voor het belang van de samenleving. 

We spelen in op de snel veranderende energiemix 

met meer hernieuwbare energie en passen ons 

transmissienet voortdurend aan. We zorgen er ook 

voor dat investeringen op tijd en binnen het budget 

worden uitgevoerd en met een maximale focus op 

veiligheid. Bij de realisatie van onze projecten gaan 

we voor een proactief stakeholder management 

waarbij we heel vroeg in het ontwikkelingsproces en 

met alle betrokkenen wederzijdse communicatie op-

starten. We stellen onze expertise ook ten dienste 

van onze sector en bevoegde overheden om het 

energiesysteem van de toekomst uit te bouwen. 

 

Internationaal georiënteerd 

Naast activiteiten als transmissienetbeheerder, levert 

Elia groep diverse consulting diensten aan internatio-

nale klanten via Elia Grid International (EGI). Elia 

maakt ook deel uit van het consortium Nemo Link dat 

een eerste onderzeese elektrische interconnector ex-

ploiteert tussen België en Groot-Brittannië. 

 

Elia groep is een beursgenoteerde onderneming 

waarvan de referentieaandeelhouder de gemeente-

lijke holding Publi-T is. 

 

Meer informatie: elia.be & eliagroup.eu  
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