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PERSBERICHT  |   Brussel ,  28 januari  2021  

 

Elia is voor het 4e jaar op rij ‘Top Employer’  
 

 

Brussel - Voor het vierde jaar op rij behoort Elia tot de beste werkgevers van België. Het 

label ‘Top Employer’ onderscheidt bedrijven die hun medewerkers een uitstekende 

werkomgeving bieden. Dit jaar ontvingen 73 Belgische bedrijven deze onderscheiding. Elia 

blinkt vooral uit  in  het aanwerven van talent en ook in het werk rond de bedrijfswaarden. 

Deze erkenning is een mooie beloning voor alle inspanningen in het voorbije  jaar dat werd 

getekend door COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

Dit jaar hebben we vooral de veranderingen van vorig jaar gefinetuned, en hebben we 

ons snel aangepast aan de realiteit van COVID-19 en aan de nieuwe prioriteiten die 

de gezondheidscrisis met zich meebrengt. Wij zijn dan ook heel blij dat wij in deze 

moeilijke periode onze score ten opzichte van vorig jaar hebben kunnen verbeteren. 

We mogen trots zijn op de veerkracht en het aanpassingsvermogen van onze 

medewerkers in beide landen, alsook op de integratie van telewerk en de digitale 

interactie tussen onze medewerkers om zo de continuïteit van onze diensten te 

waarborgen. Daarom zullen we blijven investeren in technologie, terwijl wij de 

transformatie naar een moderne, digitale onderneming voortzetten. 
 

Peter Michiels, Chief Officer HR en Internal Communication bij Elia 

 

 

 

 

 

Elia blijft een aantrekkelijk bedrijf voor talenten 

 
Dit jaar heeft Elia haar globale score nog verbeterd en zo 77,91% behaald. Uit het ‘Top Employer’-juryrapport blijkt dat 

Elia bijzonder goed is in het aantrekken van talent; hiervoor hebben we de hoogst mogelijke score  gekregen (100%).  

Ook de inspanningen op het gebied van bedrijfscultuur en de waarden en houdingen die we willen ontwikkelen, worden 

beloond met de maximale score. Andere sterke punten van het HR-beleid die in het verslag worden belicht, zijn de 

geboekte vooruitgang op het vlak van employer branding (95%), het onthaalbeleid voor nieuwkomers (90%) en de 

integratie van duurzaamheid in ons HR-beleid (92%). 
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82 nieuwe medewerkers ondanks COVID-19 

 

In 2020 heeft Elia 82 nieuwe medewerkers aangeworven, niet alleen om vertrekken op te vangen maar ook om een 

antwoord te kunnen bieden aan de nieuwe uitdagingen waar we voor staan..  Onze maatschappij is in volle verandering 

en als transmissienetbeheerder evolueren we in het hart van deze veranderingen. Het is van uiterst belang om hierop 

te kunnen anticiperen. Daarom hebben we onze zoektocht naar talent ook gericht op profielen die vaardigheden 

bezitten om de diensten van morgen te ontwikkelen en  die dezelfde waarden hebben als Elia.  

 

Meer over ‘Top Employer’ 

 

Het Top Employer Institute werd 25 jaar geleden opgericht en heeft meer dan 1600 organisaties in 119 landen 

gecertificeerd. De gecertificeerde Top Employers hebben een positieve impact op het leven van meer dan 6 900 000 

medewerkers wereldwijd.  

  

 

 
 

Geen topwerkgever zonder topwerknemers! Elia dankt dus al zijn medewerkers en wil vooral verder groeien 

met een divers en solidair menselijk kapitaal. 
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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 

eindverbruikers van elektriciteit. Met filialen in België 

(Elia) en het noordoosten van Duitsland (50Hertz) 

beheren we 19.271 km aan 

hoogspanningsverbindingen. Onze groep behoort 

daarmee tot de Europese top 5. Met een 

betrouwbaarheidsgraad van 99,999 % geven we de 

samenleving een robuust elektriciteitsnet dat 

belangrijk 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 

hoogspanningsverbindingen en het integreren van 

steeds grotere hoeveelheden hernieuwbare 

energieproductie, stimuleert Elia groep zowel de 

integratie van de Europese energiemarkt als de 

decarbonisering van onze samenleving. Tegelijk 

innoveert Elia groep haar operationele systemen en 

ontwikkelt marktproducten zodat nieuwe 

technologieën en marktpartijen toegang krijgen tot 

ons net. Elia groep maakt zo de energietransitie 

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 stakeholdermanagement, waarbij we heel 

vroeg in het ontwikkelingsproces en met alle 

betrokkenen wederzijdse communicatie opstarten. 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 internationale 

klanten via Elia Grid International (EGI). Elia maakt ook 

deel uit van het consortium Nemo Link dat een eerste 

onderzeese elektrische interconnector bouwt tussen 

België en Groot-Brittannië. Elia groep is actief onder de 

juridische entiteit Elia System Operator, een 

beursgenoteerde onderneming waarvan de 

referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-

T is. 

 

Meer informatie: elia.be & eliagroup.eu 
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