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Solvay benoemt Hervé Tiberghien als Chief People Officer 

 
Brussel, 27 juni 2019 --- Solvay heeft Hervé Tiberghien aangesteld als 
nieuwe Chief People Officer en als lid van het Uitvoerend Comité, vanaf 
1 september. Momenteel is Hervé Tiberghien Chief Human Resources 
Officer, Vice President Human Resources bij het Amerikaanse 
chemiebedrijf PPG, dat meer dan 47.000 medewerkers telt in 80 landen 
en een omzet van 15 miljard dollar genereert. 

"Talenten koesteren is een prioriteit, aangezien zij centraal zijn in 
Solvays pad van winstgevende groei en innovatie,” zei Ilham Kadri, CEO 
en voorzitster van het Uitvoerend Comité van Solvay. "Ik ben verheugd 
Hervé te verwelkomen in ons Uitvoerend Comité. Zijn staat van dienst in 
industriële functies en in HR, zijn leiderschap en zijn expertise in het 
ontwikkelen van werknemers wereldwijd, zal ons versterken in het 
identificeren, aantrekken, ontwikkelen en behouden van talenten, en zo 
het groeipotentieel van de Groep helpen ontketenen.  

Hervé Tiberghien begon zijn HR-carrière in 2007 in de Europese hoofdzetel van PPG in Zwitserland, als HR-directeur 
voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA). In 2011 promoveerde hij tot hoofd personeelszaken van de 
wereldwijde industriële coatingsafdeling. Hij trad in 2014 in dienst in het hoofdkantoor van PPG in Pittsburgh, 
Verenigde Staten, als Global HR Director en Head of Talents en in 2016 werd hij Chief Human Resources Officer, Vice 
President Human Resources. 

De industriële functies die hij bekleedde waren onder meer die van directeur van de industriële coatingfabriek van 
PPG in Frankrijk. Vóór 2003 werkte hij bij AGC Automotive Europe, onder andere als EMEA kwaliteits- en 
fabrieksdirecteur voor de glasproductie voor autoruiten in België. 
 
"Ik ben enthousiast om een bedrijf met zo'n lange en rijke geschiedenis te vervoegen dat tegelijkertijd zin heeft in 
nieuwe uitdagingen en in transformatie,” zei Hervé Tiberghien. 
 
Hervé Tiberghien heeft de Franse nationaliteit en behaalde een Master of Human Resources aan HEC Saint-Louis in 
Brussel. Hervé en zijn familie hebben in België, Frankrijk, Zwitserland en de Verenigde Staten gewoond en keren 
deze zomer terug naar Brussel. 

 VOLG ONS OP TWITTER @SOLVAYGROUP 

Solvay is bedrijf van geavanceerde materialen en specialiteitschemicaliën, en zet zich in voor het ontwikkelen van 
oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Solvay innoveert en werkt samen met klanten wereldwijd in veel 
diverse eindmarkten. Haar produkten zijn te vinden in vliegtuigen, auto’s, batterijen, smart devices, medische toepassingen, 
evenals in de extractie van mineralen, olie en gas, en ze dragen bij aan efficiëntie en duurzaamheid. Solvays lichtgewicht of 
metaalvervangende materialen bevorderen een schonere mobiliteit, de formuleringen optimaliseren het gebruik van 
grondstoffen, terwijl performance chemicals de lucht- en waterkwaliteit verbeteren. Solvays hoofdkantoor is gevestigd in 
Brussel, met 24 500 werknemers verspreid over 61 landen. In 2018 bereikte de netto-omzet €10,3 mld en de marge 22%, 
met 90% van de activiteiten waar Solvay tot de wereldtop-drie behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in 
Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR) en in de Verenigde worden de aandelen (SOLVY) verhandeld via 
een level-1 ADR programma. (Cijfers houden rekening met de aangekondigde verkoop van Polyamides). 

https://twitter.com/SolvayGroup
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