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Elia groep benoemt Michael von Roeder tot
Chief Digital Officer
Elia groep is verheugd te melden dat Michael von Roeder vanaf 1 november 2019 de functie opneemt van
Chief Digital Officer (CDO). Hij zal het digitale transformatieprogramma leiden en komt aan het hoofd van de
departementen IT en Digital. Als CDO zal Michael von Roeder lid worden van het Elia Group Committee
(EGC).
Michael von Roeder heeft heel wat ervaring op het gebied van startups, bedrijfsorganisaties (Vattenfall, Vodafone) en
consultancygroepen (Accenture) waardoor hij onze digitale ambities kan aansturen zowel voor de gereguleerde als
niet-gereguleerde activiteiten. Hij behaalde een Master of Business and Engineering aan de universiteit van Stuttgart
en een Master of Business Administration aan het IMD in Lausanne.
In juni kondigde Elia groep al de benoeming aan van Stefan Kapferer als nieuwe CEO van de Duitse transmissienetbeheerder 50Hertz. Als voorzitter van de raad van bestuur van BDEW, de Duitse vereniging van energie- en waterindustrieën, heeft hij een ruime kennis van de energiesector. Stefan Kapferer start bij 50Hertz vanaf december 2019.
Met de benoemingen van Michael von Roeder en Stefan Kapferer worden twee topfuncties ingevuld binnen Elia
groep. Zij zullen allebei vanuit de hoofdzetel in Berlijn werken en deel uitmaken van het Elia Group Committee dat de
activiteiten van Elia groep coördineert.
Elia groep werkt aan haar digitale transformatie en ik ben heel blij dat ik de kans krijg
om de Belgisch-Duitse teams te leiden die dit complexe proces voorbereiden en implementeren. De digitalisering zal de klassieke activiteiten van transmissienetbeheerders ondersteunen, zodat wij de toenemende complexiteit van de huidige energietransitie aankunnen.
Michael von Roeder, Chief Digital Officer Elia Group
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Over Elia groep
Een Europese top 5 speler

In het belang van de samenleving

Elia groep is actief in elektriciteitstransmissie. We

Als centrale speler in het energiesysteem zet Elia

zorgen dat productie en verbruik op elk moment in

groep zich in voor het belang van de samenleving.

balans zijn. Zo voorzien we 30 miljoen eindverbrui-

We spelen in op de snel veranderende energiemix

kers van elektriciteit. Met filialen in België (Elia) en

met meer hernieuwbare energie en passen ons

het noordoosten van Duitsland (50Hertz) beheren we

transmissienet voortdurend aan. We zorgen er ook

18.990 km aan hoogspanningsverbindingen. Onze

voor dat investeringen op tijd en binnen het budget

groep behoort daarmee tot de Europese top 5. Met

worden uitgevoerd en met een maximale focus op

een betrouwbaarheidsgraad van 99,999% geven we

veiligheid. Bij de realisatie van onze projecten gaan

de samenleving een robuust elektriciteitsnet dat be-

we voor een proactief stakeholdermanagement,

langrijk is voor de socio-economische welvaart. We

waarbij we heel vroeg in het ontwikkelingsproces en

willen ook een katalysator zijn voor een geslaagde

met alle betrokkenen wederzijdse communicatie op-

energietransitie naar een betrouwbaar, duurzaam én

starten. We stellen onze expertise ook ten dienste

betaalbaar energiesysteem.

van onze sector en bevoegde overheden om het
energiesysteem van de toekomst uit te bouwen.

Wij maken de energietransitie waar
Door de uitbouw van internationale hoogspannings-

Internationaal georiënteerd

verbindingen en het integreren van steeds grotere

Naast activiteiten als transmissienetbeheerder levert

hoeveelheden hernieuwbare energieproductie, sti-

Elia groep diverse consultingdiensten aan internatio-

muleert Elia groep zowel de integratie van de Euro-

nale klanten via Elia Grid International (EGI). Elia

pese energiemarkt als de decarbonisering van onze

maakt ook deel uit van het consortium Nemo Link,

samenleving. Tegelijk innoveert Elia groep haar ope-

dat de eerste onderzeese elektrische interconnector

rationele systemen en ontwikkelt marktproducten zo-

uitbaat tussen België en Groot-Brittannië. Elia groep

dat nieuwe technologieën en marktpartijen toegang

is actief onder de juridische entiteit Elia System Ope-

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

rator, een beursgenoteerde onderneming waarvan

transitie waar.

de referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T is.
Meer informatie: eliagroup.eu
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