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Railforum is bijna 30 jaar de veilige ontmoetingsplek waar mensen, 

die iets met railvervoer hebben, elkaar ontmoeten. Ze inspireren 

elkaar en laten nieuwe verbindingen en inzichten ontstaan. 

Hierdoor verbeteren de prestaties van het spoor. Railforum biedt 

hen een platform als vrijhaven voor pre-discussies, jaagt nieuwe 

denkstromen aan en verbindt met andere overlegtafels. Ook 

agenderen we onderwerpen die nergens anders besproken worden. 

De vereniging draait op ca. 2400 actieve leden, werkzaam bij ca. 90 

aangesloten bedrijven en organisatie, ca. 40 non-profit organisaties 

en ruim 50 zelfstandig professionals. Alle schakels in zowel de 

horizontale als verticale ketens zijn vertegenwoordigd. Dit maakt 

Railforum uniek, en het enige platform waar de hele railsector 

vertegenwoordigd is.

Leden, partners en relaties van Railforum zijn trots op de bijdrage 

die het railvervoer levert aan de mobiliteit in Nederland, welke 

van wereldklasse is. Uiteraard zoeken zij continu naar verdere 

verbetermogelijkheden en het versnellen van, door de maatschappij 

gevraagde, transities. Het Railforum team komt graag bij je langs om 

je collega’s te enthousiasmeren en jullie wensen te horen.

Corina de Jongh

dejongh@railforum.nl

Vrijhaven voor pre-discussies

COLOFON

Dit is het Railforum jaarplan 

2020-2021. 

Eindredactie | Anique Haaring

Vormgeving | Lobke Koning

Foto voorpagina | 

Sander van der Werf

Druk | Drukwerkdeal

Adres | Daalseplein 100

Postbus 1409, 3500 BK Utrecht

E-mail | info@railforum.nl

Bij Railforum zijn mensen actief 

die waarde hechten aan het 

maatschappelijk belang van 

railvervoer voor zowel personen als 

goederen. Railforum organiseert 

bijeenkomsten, waarbij men elkaar 

ontmoet, discussieert en het liefst 

direct initiatief toont en acties uitzet. 

“We agenderen onderwerpen 
die nergens anders besproken 

worden.”
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1.Trends en ontwikkelingen 
met effect op de vraag naar mobiliteit.

tot grotere vraag naar capaciteit 

voor reizigers en goederenstromen, 

zowel over korte als lange afstanden. 

Railvervoer kan hierin een belangrijke 

bijdrage leveren. Het huidige systeem 

loopt echter wel tegen de grenzen 

van de capaciteit aan. Maatregelen 

zijn nodig om aan de vraag te kunnen 

voldoen.

3. Technologisch
Internet of Things geeft ons sneller 

de beschikking over meer data en 

maakt sneller handelen mogelijk 

en wenselijk. Dit kan bijvoorbeeld 

beheer en onderhoud efficiënter 

maken. Daarnaast verwachten we 

een transitie naar meer autonome 

voertuigen, Mobility as a Service en 

nieuwe toetreders. Het railvervoer 

kan hierin de ruggengraat van de 

mobiliteitssystemen vormen. 

4. Maatschappelijk
Consumenten willen steeds meer 

‘ontzorgd’ worden en verwachten 

betere prestaties. Diensten moeten 

wel laagdrempelig zijn, ook voor 

diegenen die minder te besteden 

hebben of die moeite hebben met de 

digitalisering van de maatschappij. 

De rol van railvervoer voor de 

leefbaarheid in de steden en 

duurzaamheid van al ons handelen 

wordt steeds belangrijker. 

Vraaggestuurd aanbieden van 

mobiliteitsdiensten en het 

verminderen van energieverbruik, 

verlagen van diverse uitstoot en 

circulair werken zijn uitgangspunt. 

Het railvervoer kan een grote bijdrage 

Bij de totstandkoming van dit jaarplan nemen we die trends 

en ontwikkelingen mee die van invloed zijn op de vraag 

naar mobiliteit in Nederland. We onderscheiden daarbij zes 

invalshoeken:

1. Demografisch
Verstedelijking leidt tot sterkere 

mobiliteitsgroei van, naar, tussen en 

in de steden. Het railvervoer kan dikke 

stromen met beperkt ruimtegebruik 

op veilige en duurzame wijze 

faciliteren. Samenhang met langzaam 

verkeer (voetganger en fiets) kan 

nog beter. Knooppunten zijn logische 

ontwikkelcentra, dus deze krijgen veel 

nieuwe functies. 

2. Economisch
De huidige economische groei leidt 

5

Grensoverschrijdende, snelle, betaalbare lijnen 

kunnen op internationaal niveau bijdragen aan 

het bereiken van klimaatdoelstellingen.

Foto: Rowan Heuvel

leveren aan het bereiken van het 

Klimaatakkoord, zowel in Nederland 

als Europa. 

5. Politiek
De ordening van het railvervoer staat 

nog steeds ter discussie, net als de 

nieuwe betalingsmogelijkheden van 

mobiliteit. De sector kan daarbij zelf 

met nieuwe initiatieven komen om 

het maatschappelijk en economisch 

rendement te vergroten. 

6. Internationaal
Grensoverschrijdende, snelle, betaal-

bare lijnen kunnen op inter-

nationaal niveau bijdragen aan  

het bereiken van klimaat-

doelstellingen.

Wet- en regelgeving en standaarden 

worden op een steeds hoger 

internationaal niveau vastgesteld. Het 

is aan de Nederlandse railsector om 

gezamenlijk te bepalen welke invloed 

we hier in willen pakken. 

4
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2. Missie 
Onafhankelijk, inspirerend  
kennisnetwerk van de railsector

Railforum heeft vanaf de oprichting in 1992 deze missie: 

Foto: Hans Hendriksen

Railforum is het onafhankelijke kennisnetwerk van bedrijven en 

organisaties die actief zijn in de brede railsector. Centraal in de vereniging 

staat het uitwisselen van kennis en ervaringen, om zo het maatschappelijk 

en economisch rendement van railvervoer te vergroten. Accent ligt op 

het versnellen van (proces)innovaties. Railforum biedt daarbij haar 

diensten aan en zorgt voor afstemming met andere sectoren, de politiek 

en wetenschap. Railvervoer is de focus, uiteraard in de maatschappelijke, 

ruimtelijke en economische context van andere sectoren en modaliteiten.

We constateren anno 2020 dat de missie nog steeds past. De leden 

stelden in december 2019 vast dat de focus op railvervoer blijft. Zowel de 

horizontale keten (deur-tot-deur) als de verticale keten (van leverancier tot 

opdrachtgever) behoren tot de scope van Railforum. Dit geldt voor zowel 

personen als goederenvervoer. Anno 2020 zien we wel een verschuiving 

naar gedeelde mobiliteit en Mobility as a Service. Railforum richt zich op de 

bijdrage die de railsector levert aan deze mobiliteitstransitie.

Naast de nationale blik wordt ook de internationale blik steeds 

belangrijker. Railforum speelt hier de komende jaren op in door te leren 

van het buitenland, het volgen van trends en ontwikkelingen en discussie 

te faciliteren over hoe de Nederlandse sector hier het beste mee om kan 

gaan. 
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3. Visie
Versnellen transities in 
de railsector voor betere   
mobiliteit in Nederland

Ambitie voor 2020-2022 is om op de thema’s uit dit jaarplan te komen met 

‘Railforum Aanbevelingen’. Dit zijn door de sector gedragen aanbevelingen 

over hoe we als railsector nog beter kunnen bijdragen aan de leefbaarheid en 

bereikbaarheid van Nederland. Deze aanbevelingen zijn inhoudelijk opgesteld 

door onze leden, er is consensus over, en indien mogelijk ook wetenschappelijk 

gevalideerd. 

4. Ambitie 
‘Railforum Aanbevelingen’

Leden, partners en relaties van Railforum zijn trots op de bijdrage die het 

railvervoer levert aan de mobiliteit in Nederland, welke van wereldklasse is. 

Zij zoeken continu naar verdere verbetermogelijkheden en willen door de 

maatschappij gevraagde transities versnellen. Hierbij maakt men dankbaar 

gebruik van het Railforumnetwerk. 

Foto: Sicco van Grieken
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Railforum is al bijna 30 jaar de veilige ontmoetingsplek waar partijen uit de 

railsector elkaar ontmoeten en elkaar weten te inspireren. Daarnaast is ook de 

wetenschap vertegenwoordigd. Wij bieden een platform als vrijhaven voor pre-

discussies, jagen nieuwe denkstromen aan en verbinden met andere overlegtafels. 

Ook agenderen we onderwerpen die nergens anders besproken worden. Er 

ontstaan bij Railforum nieuwe verbindingen en inzichten waardoor men de 

prestaties kan verbeteren.

De vereniging draait op ca. 2400 actieve leden, werkzaam bij ca. 90 aangesloten 

bedrijven en organisaties, ca. 40 non-profit organisaties en bijna 50 zelfstandig 

professionals. Alle schakels in zowel de horizontale als verticale ketens zijn 

vertegenwoordigd. Dit maakt Railforum uniek, en het enige platform waar de hele 

railsector vertegenwoordigd is. 

In samenwerking met de leden:

• agenderen we de juiste thema’s; 

• brengen we trends en ontwikkelingen in kaart; 

• maken we bijbehorende kansen en bedreigingen inzichtelijk; 

• stimuleren we te kiezen voor kansen;

• bieden we handelingsperspectief om die kansen te pakken.  

Het Railforum team faciliteert, het bestuur zet de agenda, bepaalt het tempo en 

legt (nieuwe) verbindingen tussen stakeholders.  

5. Rollen
ontmoeten, inspireren, 
verbinden en verbeteren

Foto: Kevin Verkruijssen
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De thema’s uit 2019 zijn nog steeds actueel. Zo lopen de bestaande kenniskringen binnen Railforum door in 2020. Wel 

gaan we binnen de thema’s aan de slag met nieuwe focusgebieden. Om de komende drie jaar met hetzelfde raamwerk 

te kunnen werken, hebben we de namen van de thema’s aangepast. Bij het bepalen van de focusgebieden binnen een 

thema is gekeken of Railforum waarde toe kan voegen. Onderwerpen die al uitgebreid op andere tafels liggen, pakt 

Railforum niet op maar ondersteunt waar gewenst. De bestuursleden van Railforum hebben een belangrijke rol bij de 

realisatie van het jaarprogramma. Per thema is aangegeven wie er verantwoordelijk is vanuit het bestuur. 

6. Thema’s in 2020-2022 
 Nieuwe focusgebieden 

Thema’s

• Visie op mobiliteit in het nieuwe NL /  

NW Europa (in 2050): top 5 investeringen

• Innovatie / systeemsprongen in mobiliteit

• Vraagbeïnvloeding: nieuwe businessmodellen

• Inclusiviteit: verbeteren mentale toegankelijkheid 

• Reizigersbeleving: op hubs en bij calamiteiten

• Van Information Technology naar 

Operational Technology (en andersom)

• Gezamenlijke IT-agenda 

• Spoorligging: kwaliteit

• Duurzaamheid: reductie uitstoot, circulair

• Geluid en trillingen voorkomen

• Samenwerken op basis van vertrouwen

• Standaardisatie: strategie NL

• Regelrecht spoor: verlagen regeldruk

• TWAS: Toekomstbestendig werken 

Focus 2020

Scenario’s

Services

Smart & Safe

Strak, 

Schoon & Stil

Samenspel

Bestuursleden

Jos van Kleef, Bas Bakker 

en Maurits Schaafsma

Christel Mourik 

en Jan Koers

Hein van der Schoot 

en Menno Nobel

Carel Robbeson 

en Jacob Zeeman

Alexandra van Huffelen 

en Jacob Zeeman

Internationaal 

Relatie personen – 

goederenvervoer 

Andere sectoren

Diversiteit 

IT 

Inspelen op actualiteit

Nieuwe aanwas  

(actieve) leden

Naast de focus op nationale uitdagingen is Railforum ook alert op internationale ontwikkelingen. 

Doel is om hiervan te leren en om als Nederlandse railsector strategie te kunnen bepalen (wel 

of geen invloed pakken, wie volgen we et cetera).

We geven bij alle thema’s zowel aandacht aan het personen- als goederenvervoer per spoor. 

De focus van Railforum ligt op railvervoer en alles wat daar mee samenhangt. Als railsector 

willen we echter ook andere sectoren betrekken bij onze activiteiten. Doel is om hiervan te 

leren, onze leden te inspireren en om (waar nodig) samenwerking te stimuleren.

Traditie en innovatie, jong en oud, technicus of socioloog ze hebben elkaar nodig. Railforum 

legt de verbinding. Zowel binnen de rail- en ov-sector als daarbuiten. 

IT wordt bij veel van de Railforumleden nog behandeld als een aparte afdeling waar alleen 

IT-ers werken. IT is/wordt onderdeel van ieders werk en andersom. Railforum streeft er 

daarom naar bij zoveel mogelijk activiteiten IT-ers aan tafel te hebben. Ook al lijkt dat in eerste 

instantie misschien niet logisch.   

Railforum wil meer en sneller inspringen op actualiteiten.

Er is een redelijk vaste enthousiaste groep leden bekend met Railforum. Een groot deel daarvan 

is ook actief. We willen de bekendheid van Railforum binnen de organisaties van onze leden 

uitbreiden. Het Railforum team komt graag bij je langs om je collega’s te enthousiasmeren en 

jullie wensen te horen.

Voor ieder thema gelden onderstaande aandachtspunten: 
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S C E N A R I O ’ S

Het thema scenario’s gaat over toekomstbeelden voor de langere termijn (2050). 

Voor dit thema geldt dat we als uitgangspunt nemen dat “het huis op orde” is. 

Binnen dit thema focust Railforum zich op:

Mobiliteit in het nieuwe Nederland en Noord-West Europa: 

• Hoe ziet het nieuwe Nederland er in 2050 uit rekening houdend met klimaat, 

vergrijzing en economische ontwikkelingen?

• Wat betekent dit voor openbaar vervoer en goederenvervoer per spoor in 

relatie tot welzijn, wonen, werken en welvaart?

• Hoe kunnen we de vraag naar mobiliteit beïnvloeden? Biedt beprijzen 

handvatten?

• Zijn er betere, nieuwe businessmodellen en prognosemodellen voor ov?

• Op welke 5 knelpunten moeten we actie ondernemen om voldoende 

capaciteit te waarborgen? Hierbij kijken we naar hardware, zoals 

emplacementen en stations, maar zoeken we ook naar slimme logistieke 

oplossingen.

• Welke (inter)nationale corridors behoeven prioriteit?

Innovatie ten aanzien van mobiliteit: Welke technische systeemsprongen 

kunnen we benutten om capaciteit te vergroten?

In de activiteiten die Railforum rondom dit thema organiseert zoeken we naar 

het antwoord op deze vragen. Ambitie voor 2020-2022 is om te komen met 

‘Railforum Aanbevelingen’. 

6.1 Scenario’s
Bestuursleden: Maurits Schaafsma, 
Jos van Kleef en Bas Bakker

Foto: Geoffrey Arduini

Maurits Schaafsma

Senior Advisor Airport 

Development, Schiphol

Jos van Kleef

Algemeen directeur 

Goudappel Coffeng

Bas Bakker

Senior Manager

ProRail
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6.2 Services
Bestuursleden: Christel Mourik 
en Jan Koers

Het thema services gaat over reizigersgeluk; een ontzorgde en comfortabele reis 

van A naar B. Binnen Nederland, maar ook over de grenzen heen. Binnen dit thema 

focust Railforum zich op: 

Inclusiviteit

• Hoe maken we het ov, naast fysiek ook mentaal toegankelijker? 

• Hoe zorg je ervoor dat toekomstige vormen van mobiliteit betaalbaar en 

begrijpelijk zijn voor iedereen? Ofwel, hoe voorkomen we vervoersarmoede?

Reizigersbeleving

• Op regionaal/lokaal niveau is er veel geïnvesteerd in BOA’s en dergelijke, 

maar aan de hardware kant is veel minder aandacht besteed. Hoe maak je 

bestaande (overstap)plekken interessant? Wat zijn ideale MaaS-hubs? 

• Hoe verbeteren we de ketensamenwerking bij calamiteiten?

In de activiteiten die Railforum rondom dit thema organiseert zoeken we naar het 

antwoord op deze vragen. Ambitie voor 2020-2022 is om te komen met ‘Railforum 

Aanbevelingen’. Daarnaast is het doel om de railsector te verbinden met partijen 

uit de sociale sector.

S E R V I C E S

Foto: Priscilla du Preez

Christel Mourik

Directeur OV,  Metropoolregio 

Rotterdam Den Haag

Jan Koers

Directeur Innovatie

InTraffic
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6.3 Smart & Safe
Bestuursleden: Menno Nobel 
en Hein van der Schoot

Het thema Smart & Safe gaat over de opkomst van het Internet of Things en de 

mogelijkheden die dit de railsector biedt. Uiteraard met behoud van veiligheid en in 

combinatie met vakmanschap. Van Information Technology (IT) naar Operational 

Technology (OT)… of juist andersom? Data, digitalisering, artificial intelligence 

(AI). Ook voor de railsector biedt de digitale transitie enorme kansen. De grote 

zoektocht is ‘Hoe dan?’ Binnen dit thema focust Railforum zich op:

Van Information Technology (IT) naar Operational Technology en andersom

• Hoe specificeer je IT?

• Hoe beheer je je IT-assets?

• Hoe kun je IT gebruiken om assetmanagement, services, planning en operatie 

te optimaliseren? Ook in veiligheid kritische processen en met behoud van 

vakmanschap.

• Hoe ga je om met systemen die 30 jaar meegaan, waar IT met een 

houdbaarheidsdatum van 3 jaar in zit?

In de activiteiten die Railforum rondom dit thema organiseert zoeken we naar 

het antwoord op deze vragen. Daarnaast zetten we in op het verbinden van IT-

ers met niet IT-ers en andersom. Er zijn nog relatief weinig IT-bedrijven lid van 

Railforum. Daarnaast zie je ook maar weinig IT-collega’s vanuit Railforumleden bij 

bijeenkomsten. Terwijl IT steeds belangrijker wordt, ook in de railsector. Railforum 

gaat daarom gerichter IT-collega’s uitnodigen. Ook als dit in eerste instantie niet 

logisch lijkt.

S M A R T  &  S A F E

Foto: Caspar Camille Rubin

Menno Nobel

Commercieel Directeur 

Thales Nederland

Hein van der Schoot

Managing Director 

Stadler Service Nederland
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Het thema Strak, Schoon & Stil gaat over maatschappelijk verantwoord railvervoer, oftewel veilig 

railvervoer, voldoende beschikbaar, klimaatneutraal en zonder hinder voor de omgeving. 

Binnen dit thema focust Railforum zich op:

Strak | Basis op orde

• Wat is de huidige staat van de infra en welke prioriteiten moet de sector stellen als we 

het bestaande spoor beschikbaar willen houden? Hoe gaan we van repareren naar meer 

structureel verjongen?

Schoon | Harmonisatie en mogelijkheden

• Iedereen heeft ambities op het gebied van energietransitie en een circulaire economie. Wie 

bepaalt wanneer en waar we heen gaan? Wie betaalt? Met name op Europees niveau zijn de 

verschillen tussen landen groot. Hoe wil de sector hiermee omgaan? 

• Welke initiatieven kunnen leden initiëren om schoon te werken? 

• Welke financieringsbronnen zijn er (buiten het budget van ProRail) om dat mogelijk te maken?

• Welke incentives kunnen er worden bedacht om gezamenlijk initiatieven te verzinnen?

Stil | Beperken hinder

• Wie bepaalt wat hinder is? 

• Welke initiatieven kunnen leden initiëren om hinder voor omwonenden te beperken?

In de activiteiten die Railforum rondom dit thema organiseert zoeken we naar het antwoord op deze 

vragen. Ambitie voor 2020-2022 is om te komen met ‘Railforum Aanbevelingen’.  Railforum blijft 

ook het Platform Duurzaam OV en Spoor (PDOVS) ondersteunen. In dit initiatief van het ministerie 

van I&W wordt gewerkt aan 7 transitiepaden die moeten leiden naar een volledig CO2 neutrale 

voetafdruk.

6.4 Strak, Schoon & Stil

Foto: Roman Gomez

Bestuursleden: Jacob Zeeman 
en Carel Robbeson

Jacob Zeeman

CEO, Strukton Rail

Carel Robbeson

Voorzitter RailTrade

S T R A K ,  S C H O O N  &  S T I L
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6.5 Samenspel

S A M E N S P E L

Het thema Samenspel gaat over de context waarin we als partijen uit de railsector 

werken en de randvoorwaarden die nodig zijn om dat goed te kunnen doen. Zowel 

nationaal als internationaal. De vele personele wisselingen in de sector zorgen 

voor minder kennis en “geheugen”, waardoor werken op basis van vertrouwen 

lastig is. Daarnaast stellen we ons de vraag of het samenspel in de sector niet 

wezenlijk verandert door toegankelijkheid van meer data. Het thema Samenspel 

komt ook in de andere thema’s terug. Binnen dit thema focust Railforum zich op:

Werken op basis van vertrouwen

• Zijn dichtgetimmerde contracten altijd nodig?

• Kunnen we gezamenlijk meerjarenplannen maken om te komen tot een 

stabiele arbeidsmarkt?

Standaardisatie

• Standaarden worden op een steeds hoger internationaal niveau vastgesteld. 

Wat is de strategie van de Nederlandse railsector? Met welke winden 

kunnen we verstandig meewaaien, waar willen we echt invloed uitoefenen en 

hoe doen we dat dan?

Regelrecht spoor

• Tegen welke knelpunten loopt de sector aan als het gaat om wet- en 

regelgeving? Is er een handelingsperspectief om deze knelpunten op te 

lossen?

In de activiteiten die Railforum rondom dit thema organiseert zoeken we naar het 

antwoord op deze vragen. We faciliteren discussie en proeftuinen en delen kennis 

en ervaringen om te komen tot een (gezamenlijk) handelingsperspectief.  

Foto: Sicco van Grieken

Bestuursleden: Alexandra van 
Huffelen en Jacob Zeeman

Alexandra van Huffelen

Algemeen directeur, GVB

Jacob Zeeman

CEO, Strukton Rail
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7. Kenniskringen
Actieve kenniskringen in 2020 zijn:

• Stedelijke Rail onder leiding van bestuurslid Christel Mourik

• Materieelonderhoud onder leiding van Rob Timmermans,  

Hoofd Maintenance Management bij NS

• Systeemintegratie onder leiding van Lex Frunt, Hoofd Kwaliteitsmanagement 

bij NS en Jeroen Klinkers, Manager Systeemintegratie bij ProRail

• Geluid en Trillingen is in oprichting

Meer informatie over deze kenniskringen vind je op www.railforum.nl/thema

Railforum heeft ook een aantal 

kenniskringen. Deze kenniskringen 

komen in klein comité periodiek 

bij elkaar en organiseren ieder 

jaar minstens één sessie voor een 

bredere groep. 

8. Organisatie 

Foto: Kevin Verkruijssen

De bestuursleden van Railforum hebben een belangrijke rol bij de realisatie 

van het jaarprogramma. Zij vormen gezamenlijk een afspiegeling van de 

railsector, hebben een voorbeeldfunctie en zijn herkenbaar als ambassadeur. 

Bestuursleden zitten in het bestuur zonder last of ruggenspraak, onafhankelijk 

en in actieve dienst. Zij leggen verbindingen in de horizontale keten (deur 

tot deur) en in de verticale keten (productiekolom) en zijn agendazettend 

en richtinggevend voor de sector als geheel. Ze hebben de motivatie om 

positieve verbeteringen en innovatie te versnellen. Voorzitter van het bestuur 

van Railforum is Jeannette Baljeu. 

Het Railforum team faciliteert de initiatieven van leden op de vijf thema’s 

en voeren de secretariaten en events uit. Belangrijkste kernwaarde is de 

persoonlijke benadering. Zij zorgen voor het verenigingssecretariaat, actief 

en wervend relatiebeheer, communicatie via diverse kanalen en archivering. 

Vanaf begin 2020 zijn al onze publicaties digitaal toegankelijk.

Andere werkvormen

We merken dat de bestaande werkvormen (seminars, congressen, 

werkgroepen en dergelijke) niet altijd het gewenste resultaat opleveren. We 

kiezen daarom ook de komende jaren voor andere werkvormen. Genoemde 

opties zijn actieve uitjes en ontmoetingen met meer ruimte voor delen van 

ambities en passies. Ook studiereizen blijken erg goed te werken, dus deze 

pakken we jaarlijks op. 

Samenwerking

Naast de inhoud geven we ook aandacht aan processen als samenwerking. 

Diversiteit van onze kenniskringevents hebben daarbij onze aandacht, net als 

het productief maken van generatieverschillen. Het zijn immers de mensen 

die het met elkaar moeten maken. We zoeken daarbij ook de samenwerking 

met andere organisaties.

Wil je zelf actief meedenken over 

activiteiten passend bij een van 

de thema’s of meedraaien in een 

kenniskring? Stuur een e-mail naar 

info@railforum.nl

Jeannette Baljeu
Bron: Provincie Zuid-Holland

Zelf actief 
deelnemen?
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Jonge Veranderaars is hèt jongerennetwerk in de mobiliteitssector. Het netwerk 

biedt jong professionals (t/m 35 jaar) de kans elkaar te ontmoeten, kennis 

en ervaring uit te wisselen en elkaar te stimuleren om te blijven vernieuwen. 

Railforum sponsort dit netwerk met een financiële bijdrage en ondersteuning 

vanuit het team. 

Wie zijn de Jonge Veranderaars (JV)?

Zo’n 600 jong professionals die positieve verandering in mobiliteit willen 

versnellen. Door je als jong professional te verbinden aan Jonge Veranderaars 

verbreed je je netwerk met andere jong professionals. Hiervoor organiseren 

zij netwerkborrels en in samenwerking met andere jongverenigingen de 

Spoorpubquiz en het OV-diner. 

Ook kom je via JV makkelijker in contact met “de beslissers” uit de sector. We 

verbinden de jonge generatie met elkaar, maar ook met andere generaties. 

‘Expeditie innovatie’ is een groot event waarbij we samen met ervaren en minder 

ervaren collega’s uit en van buiten de sector de reis van een innovator beleven. En 

tijdens de Mobility Challenge werken we intensief samen aan een oplossing voor 

een levend vraagstuk. Daarnaast doen JV’ers ontzettend veel kennis en inzicht 

over de gehele breedte van de sector op door deel te nemen aan de studiereizen 

en excursies.

Kortom, JV’ers grijpen de kans om zich naast hun functie in te zetten voor betere 

mobiliteit en werken tegelijkertijd aan hun persoonlijke ontwikkeling!

Jonge Veranderaars

Foto: Kevin Verkruijssen

Meer weten of je aanmelden? 

Ga naar jongeveranderaars.nl
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TRANSIREDE

Acquire Publishing
Autoriteit Consument & Markt
Bouwend Nederland
Breda University of Applied Sciences
Connekt
CROW
De Bouwcampus
Dutch Rail Sector
evofenedex
Fietsersbond
Het Spoorwegmuseum
Historisch Railvervoer Nederland
Infrasite
IRSE Dutch Section
KIVI
Koninklijk Nederlands Vervoer
Koninklijke NLingenieurs
Maatschappij voor beter OV
Natuur & Milieu
NGinfra
NVBS
NVDO
OV Ombudsman
ProMedia Europoint
Rail Cargo information Netherlands
RailGood
Rover
Samenwerkingsverband DOVA
Seats2Meet.com
SKAO
Smart Public Transport Lab
STC-Group
Stichting De Reisbeweging
Stichting Holland Spoor
Stichting railAlert
SVOV
TRAIL Research School
Train2EU
Treinreiswinkel
Treinreiziger.nl
TU Delft
Universiteit Twente
VHS

9292
ADSE Consultancy & Engineering
Alom
ALSTOM
APPM Management Consultants
ARCADIS
Armada Mobility
Arriva PersonenVervoer Nederland
ASSET Rail
AT Osborne
BAM Infra Rail
Berenschot
Bombardier Transportation
Brouwer Technology
Compris Assetmanagement
Conclusion
Connexxion
DEKRA Rail
Deltares
De Meteoor
DGMR
Draka Kabel
DSP Nederland
Dual Inventive
Dura Vermeer
edilon)(sedra
ETS Spoor
Eurailscout Inspection & Analysis
Fleetshield
Fugro Raildata
Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
Gemeente Den Haag
Gemeente Eindhoven
Gemeente Rotterdam, Ingenieursbureau
Gemeente Utrecht
GMT Benelux
Goudappel Coffeng
Graniet Import Benelux
GVB
Havenbedrijf Rotterdam
Heatpoint
HTM Personenvervoer
IBM Nederland
Infraspeed Maintenance
Inspectie Leefomgeving en Transport
InTraffic

Keolis Nederland
Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Ministerie van I&W
Mott MacDonald NL
Movares
NS Groep
OXplus
Pilz Nederland
PION Kunsttoffen
Pon Logistics
Prins Metallurgische Producten
ProRail
Provincie Gelderland
Provincie Noord-Brabant
Provincie Utrecht
Provincie Zuid-Holland
Qbuzz
Railcenter
RET
Ricardo Rail
Rijkswaterstaat
Ritter Starkstromtechniek
Royal HaskoningDHV
Schiphol Amsterdam Airport
Shunter
Siemens Nederland
Sogeti Nederland
Spanbeton
Stadler Service Nederland
Stevin Technology Consultants
Stibbe 
Stork Technical Services Nederland
Strukton Rail
Supply Value
Sweco Nederland
Swietelsky Rail Benelux
Thales Nederland
TNO 
Van Meeuwen Lubrication
VD Leegte Metaal
Vervoerregio Amsterdam
voestalpine Railpro
Voith Turbo
VolkerRail Nederland
VRS Railway Industry
Wabtec/ Mors Smitt

Zie railforum.nl voor het actuele programma.

PARTNERS IN KENNISLEDEN


