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Incubator van Elia Group stimuleert digitale 

innovatie 
 

The Nest, de incubator van Elia Group, moedigt haar medewerkers aan om digitale pioniers te worden. De 

incubator maakt het mogelijk om de meest baanbrekende digitale ideeën snel te ontwikkelen, om er 

prototypes van te maken en ze te testen in een sandboxomgeving. Medewerkers van alle niveaus en 

afdelingen in onze groep in België en Duitsland kunnen zich kandidaat stellen voor The Nest. Vervolgens 

werken ze gedurende drie maanden drie dagen per week aan de ontwikkeling van hun idee, met de steun van 

een team technische experts. Tot nu toe hebben elf ideeën het incubatieproces doorlopen. Dit helpt om 

digitale innovatie op alle niveaus van de onderneming te stimuleren en de digitale transformatie te 

versnellen.  

 

De snelle opkomst van nieuwe digitale technologieën zorgt voor tal van innovatieve mogelijkheden om de toene-

mende complexiteit van de energiesector het hoofd te bieden. Daarom werken we bij Elia Group rond twee belang-

rijke uitdagingen: enerzijds de digitale transformatie die voor nog meer kwaliteit en efficiëntie moeten zorgen in onze 

kernactiviteiten en interne processen, en anderzijds de ontwikkeling van nieuwe, data gestuurde bedrijfsmodellen om 

ervoor te zorgen dat we verder groeien en relevant blijven. The Nest, onze eigen interne incubator, stelt ons in staat 

om beide doelstellingen tegelijkertijd aan te pakken. 

 

 

 

 

The Nest is een essentieel onderdeel van de strategie van Elia Group op het vlak van 

innovatie en digitale transformatie. Het fungeert als een hub voor innovatiediensten 

en biedt mogelijkheden rond incubatie, innovatieontwerp en open innovatie aan me-

dewerkers in de hele organisatie. The Nest doet via deze incubatiemogelijkheden 

dienst als een facilitator, door het aanbieden van agile coaching en technische exper-

tise, kantoorruimte, en tools en methodologieën om medewerkers te helpen hun 

ideeën op zeer korte termijn om te zetten in prototypes. The Nest helpt onze mede-

werkers ook om een flexibele mindset aan te nemen, wat essentieel is voor het veilig-

stellen van onze toekomstige groei. 

Michael von Roeder, Chief Digital Officer bij Elia groep 

 

 

 

 

Alle ideeën die door het kernteam van The Nest worden uitgewerkt moeten bedrijfswaarde bieden, met nadruk op 

procesoptimalisatie, het verbeteren van bestaande oplossingen en het oplossen van problemen in de waardeketen: 

ideeën worden geselecteerd op basis van zes belangrijke criteria, in lijn met onze strategie. Gedurende drie maan-

den werken de medewerkers met de steun van interne experts en coaches drie dagen per week aan hun project. 
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Aanvullende diensten die The Nest aanbiedt aan medewerkers in de rest van de organisatie variëren van ondersteu-

ning bij innovatieontwerp - wat het organiseren van vooronderzoek, gebruikersonderzoek en design sprint voor onze 

business unit inhoudt - tot het aanbieden van open innovatiediensten, zoals start-up scouting en co-creatie met ex-

terne partners rond specifieke actiegebieden. The Nest stimuleert dus digitale innovatie op alle niveaus en in alle af-

delingen van de groep, en ondersteunt innovatie en digitalisering in zowel onze interne als externe activiteiten. 

 

 

 

 

De energiesector is in volle verandering. Technologie en innovatie zullen een door-

slaggevende rol spelen bij het decarboniseren van het systeem. Daarom is het be-

langrijk dat wij als onderneming een vrije ruimte creëren waar mensen zich kunnen 

concentreren op innovatieve ideeën. 
                                                                                    Chris Peeters, CEO Elia groep 

 

 

 

 

Sinds de lancering in september vorig jaar heeft The Nest als veel succes gekend: elf ideeën hebben tot nu toe het 

incubatieproces doorlopen onder leiding van teams die zich onder meer toeleggen op financiële controle, systeembe-

heer en asset management. Een van de huidige projecten, Advanced Analytics for Typology Optimisation (AATO), 

combineert artificiële intelligentie met gebruikersgerichte ontwikkeling om systeemingenieurs te ondersteunen bij to-

pologieoptimalisatie. Dit moet ingenieurs helpen om op een snellere manier betere beslissingen te nemen. 

 

Aangezien de energiesector drastische en snelle veranderingen ondergaat, is The Nest essentieel om ervoor te zor-

gen dat we alle voordelen van digitalisering benutten, zodat we de decarbonisering van de samenleving kunnen blij-

ven bevorderen en vooruithelpen.



 

 

Contact 

Corporate Communications: 
Jean Fassiaux (FR)  |  M +32 474 46 87 82 |  jean.fassiaux@elia.be 
Marie-Laure Vanwanseele (NDL) ) |  M +32 499 86 51 58 |  marielaure.vanwanseele@elia.be 
Marleen Vanhecke (ENG) | M +32 486 49 01 09 | marleen.vanhecke@elia.be 
 

Elia Transmission Belgium NV/SA 
 

3 

Over Elia Group 

 

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 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 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 energie-

transitie 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 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 consultingdiensten aan internatio-

nale klanten via Elia Grid International (EGI). Elia 

maakt ook deel uit van het consortium Nemo Link dat 

de 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. 

 


