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Jan-Erik Ouwehand benoemd tot Head of
Communications van Siemens Nederland
Jan-Erik Ouwehand (59) is per 1 juni 2020 benoemd tot Head of Communications
en lid van het managementteam van Siemens Nederland N.V. Sinds 1985 heeft
Ouwehand diverse functies bekleed bij Siemens Nederland, waarvan laatstelijk de
functie van Head of Market Communications. Ouwehand is de opvolger van Johnno
Wesseling (48), directeur Corporate Communications, die na een carrière van 15
jaar besloten heeft zijn carrière bij Siemens Nederland te beëindigen.

Wesseling startte zijn loopbaan bij Siemens Nederland in 1998 bij het toenmalige
Information and Communication Networks. Nadat hij de firma in 2000 verliet voor
een externe carrièrestap in de telecommunicatiemarkt, keerde hij in 2005 terug en
was sindsdien onder andere werkzaam bij Siemens Enterprise Networks en
verantwoordelijk voor de Europese sales- en marketingactiviteiten van Siemens
Water Technologies. Sinds 2012 was Wesseling binnen de directie verantwoordelijk
voor Corporate Communications. Wesseling zal zich, tijdens een door hem lang
gekoesterde sabbatical, oriënteren op de vormgeving van zijn verdere carrière.
Dirk De Bilde, CEO en bestuursvoorzitter van Siemens Nederland: “Als directeur
Corporate Communications is Johnno onder andere van bijzondere waarde geweest
voor de positionering van onze brand in Nederland. Onder zijn leiderschap en met
zijn energie is de communicatiefunctie getransformeerd tot een afdeling van sterke
proactieve professionals die dicht bij de business staan. Ik ben Johnno dankbaar
voor de bijdrage die hij geleverd heeft aan de positie van Siemens Nederland in
onze maatschappij en de ambassadeursrol die hij voor onze onderneming vervuld
heeft. Ik wens Johnno en Jan-Erik alle succes toe voor de toekomst.”

Rechtenvrije persfoto’s Jan-Erik Ouwehand en Johnno Wesseling opvraagbaar bij
contactpersoon.
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Siemens Nederland N.V.
In Nederland is Siemens al actief sinds 1879. De Siemens-groep behoort tot de grootste (elektro)technische
ondernemingen van ons land. Siemens ontwikkelt innovaties die de samenleving verder brengen, met focus op
elektrificatie, automatisering en digitalisering. Als een van 's werelds grootste producenten van energie-efficiënte
technologieën is Siemens een toonaangevende leverancier van systemen voor energieopwekking en -transmissie,
en medische diagnose. Op het gebied van infrastructuuroplossingen en automatiserings-, aandrijvings- en
softwareoplossingen voor de industrie heeft Siemens een pioniersrol. Met zijn Operating Companies
(werkmaatschappijen) Digital Industries en Smart Infrastructure geeft Siemens Nederland N.V. antwoord op de
maatschappelijke vragen die megatrends als digitalisering, urbanisatie en klimaatveranderingen met zich
meebrengen. Siemens’ technische expertise, uitgebreide portfolio en jarenlange ervaring dragen bij aan het creëren
van een duurzame toekomst over de hele wereld.

