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In 2022 bestaan zowel de railsector nieuwe stijl, als Railforum 30 jaar. Al die 

jaren zijn binnen onze vereniging duizenden mensen actief die waarde hechten 

aan het maatschappelijk belang van railvervoer. Binnen Railforum ontmoeten 

zij elkaar, leggen zij nieuwe verbindingen op inhoud en contacten en inspireren 

zij elkaar tot het verder verbeteren van het openbaar vervoer, in het bijzonder 

railvervoer, als ruggengraat daarvan.

De afgelopen jaren hebben we, mede op voortouw van de Moreelse Tafel, 

gezamenlijk ambitieuze visies uitgewerkt, vastgelegd in onder andere 

Toekomstbeeld OV, Marktvisie spoorgoederenvervoer en de Actieagenda 

Trein en Luchtvaart. Om de woningbouwopgave te faciliteren en om de 

klimaatdoelstellingen te halen zijn al die concrete investeringen en acties nu 

keihard nodig.

Railforum bestaat in 2022 dus 30 jaar en dat willen we graag vieren. Maar dan wel 

door het realiseren van concrete verbeteringen in het Nederlandse railvervoer. Er 

liggen meer dan genoeg voorstellen, projecten en innovaties klaar op bureaus, in 

lades en op planken. Het gaat er nu om of er mensen zijn die willen doorpakken 

en dat samen willen realiseren. De railsector bestaat in de huidige vorm 30 jaar, 

we hebben al veel bereikt en hoeven nu alleen nog maar even door te pakken! 

Dus heb je ook weer hernieuwde energie na deze zomer en wil je het railvervoer 

in Nederland verder verbeteren? Meld je dan aan voor onze kenniskringen of 

bijeenkomsten. We zien je graag!

Corina de Jongh    dejongh@railforum.nl

2022: het jaar van doen!

COLOFON

Eindredactie | Tessa van Beek

Vormgeving | Lobke Koning
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Photography
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De papieren versie van het relatieblad 

is op te vragen bij info@railforum.nl.

Wij zijn altijd op zoek naar 

mooie foto’s voor de voorpagina. 

Foto’s mogen verstuurd worden naar 

info@railforum.nl.

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. 

“Railforum 2022, jaar van 
doorpakkers”

Na 22 jaar trouwe dienst verlaat Conny Railforum. Voor veel 

leden was zij het aangename herkenningspunt als gastvrouw 

bij onze bijeenkomsten. Daarnaast notuleerde zij menig 

verslag en deed zij plichtsgetrouw de financiële administratie.

 

We wensen Conny alle geluk en gezondheid toe. 

Afscheid Conny Pronk
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Het bestuur van Railforum bestaat uit 11 leden die gezamenlijk de visie, koers en activiteiten van 

de vereniging bepalen en bewaken. Daarnaast heeft elk bestuurslid een eigen branche als achter-

ban, zoals overheden, personenvervoer, railgoederenvervoer, industrie, IT-sector, consultants, aan-

nemers en toeleveranciers. Ook is elk bestuurslid extra betrokken bij één van de thema’s. 

Meer informatie is te vinden op www.railforum.nl.

Maurits Schaafsma was tot 

voor kort werkzaam bij Am-

sterdam Airport Schiphol en 

vertegenwoordigde de logistieke 

knooppunten. Vanuit die rol 

is zijn internationale en stra-

tegische aanpak en kennis 

over ruimtelijk, economische 

ontwikkelingen goed te ver-

Bedankt 
Maurits Schaafsma en 
Hein van der Schoot

klaren. Daarnaast is Maurits 

een groot inspirator en motiva-

tor en brengt hij mensen met 

verschillende belangen soepel 

bijeen rond een gemeenschap-

pelijk gedragen visie. Zo leidde 

hij de Railforum Moreelse Tafel 

en legde daarmee, samen met 

alle deelnemers, de bouwste-

nen klaar voor het Toekomst-

beeld OV. Maurits werkt nu 

bij gemeente Haarlemmermeer 

en we rekenen erop dat hij als 

lid van Railforum net zo actief 

blijft. 

Maurits Schaafsma, links

Hein van der Schoot, mana-

ging director bij Stadler, verte-

genwoordigde in het bestuur 

met name de industrie leden en 

had de Kenniskring Materieel-

onderhoud onder zijn hoede. 

Deze Kenniskring was de afge-

lopen jaren zeer actief, mede 

Hein van der Schoot, rechts
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Bedankt 
Maurits Schaafsma en 
Hein van der Schoot

door de bevlogen voorzitters 

Rob Timmersman en Hakan 

Zor. Een mooi event was een 

bedrijfsbezoek, ook voor ‘con-

cullega’s’, aan Stadler in Blerick, 

met als thema kostenreductie 

bij het onderhoud. De passie 

van Hein zagen we ook terug 

in zijn rol als penningmeester. 

De afgelopen jaren heeft hij bij-

gedragen aan het professiona-

liseren en digitaliseren van de 

financiële administratie. Mede 

door zijn aanpak staat de ver-

eniging er ook financieel zeer 

goed voor. 

Het team bedankt hem enorm 

voor de betrokken, menselij-

ke en vrolijke wijze waarop hij 

als eerste aanspreekpunt voor 

personeelszaken er altijd voor 

iedereen was. 

Fred Dissel

Siemens Mobility

Hein van der Schoot, rechts

Welkom Fred Dissel

Hein van der Schoot, middenMaurits Schaafsma, links

Op 3 juni benoemden de leden 

van Railforum Fred Dissel, Busi-

ness Unit Manager Rail Solu-

tions and Services bij Siemens 

Mobility als nieuw bestuurslid. 

Fred is al jaren actief en heeft 

daardoor al direct ideeën over 

het jaarplan 2022-2023. 

Hij ziet het verbeteren van de samenwerking in de hele rail-

sector als een belangrijk thema: “De uitdagingen zijn groot 

en complex, dat kan niemand alleen”, aldus een bevlogen 

Fred.

Andere speerpunten van hem zijn het behouden en vin-

den van goede vakcollega’s en ambassadeurs vinden die de 

waarde en het belang van het railvervoer uitdragen. 

Welkom Fred!
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Toen ik ruim twintig jaar geleden 

als bedrijfseconoom met afstudeer-

richting International Management bij 

Strukton Rail mijn eerste stappen in 

het spoor zette, werd ik wat meewarig 

aangekeken dat ik in zo’n traditionele 

wereld wilde werken. Ondanks dat 

ik toen al in de potentie van het 

spoorsysteem geloofde, had ook ik 

niet gedacht dat we anno 2021 het 

Europese Jaar van de Spoorwegen 

zouden hebben. En ik had zeker niet 

verwacht dat ik, als bedrijfseconoom, 

van de CEO van ProRail de vraag zou 

krijgen hoe we innovaties in het spoor 

kunnen versnellen.

Maar net als 22 jaar geleden bij 

Strukton Rail pak ik deze uitdaging 

graag op. Inmiddels werk ik, veel 

mooie jaren en een schat aan 

internationale ervaring verder, niet 

meer als Strukton Rail-CEO. Omdat 

COLUMN | SPRINTER
Jacob Zeeman
Iedere editie stopt de sprinter bij iemand anders die zijn of haar ervaring met Railforum deelt op basis van onze 

speerpunten: Ontmoeten, Verbinden, Inspireren en Verbeteren. De sprinter zal op aanwijzing van de auteur naar de 

volgende persoon in de sector vertrekken. Zo maken we samen een mooie rit dwars door de sector. 

Dual Inventive-CEO Jacob Zeeman is deze editie aan het woord.

ik nog steeds in de potentie van 

het spoorsysteem geloof, twijfelde 

ik niet lang om in deze sector actief 

te blijven. Toen ik de kans kreeg om 

het innovatieve en energieke team 

van Dual Inventive te versterken met 

als doel het Europese spoor veiliger 

en efficiënter te maken, ben ik dus 

meteen aan de slag gegaan. 

Ik ben onveranderlijk overtuigd 

van de kracht van ons spoor en 

zeker wanneer we samen met 

onze Europese collega’s het voor 

elkaar krijgen om stappen naar één 

Europees spoorsysteem te zetten. 

Natuurlijk is de ‘shift to rail’ vanuit 

duurzaamheidsoverwegingen essen-

tieel, maar persoonlijk vind ik dat we 

daarmee de economische voordelen 

van een Europees spoorsysteem voor 

Schiphol, onze havens, en als we het 

goed doen, ook voor regio Eindhoven 

onderschatten. We zijn er echter 

nog niet. We hebben een goede 

positie en in het Europese Jaar van 

de Spoorwegen een gouden kans om 

onze sector echt vooruit te helpen. 

We moeten dan wel gaan bewegen.

Daarbij komt dat DG MOVE zorgen 

heersen over het gebrek aan ambitie 

en snelheid om de huidige nationale 

aanpak van de spoorwegsector te

veranderen in een naadloos inter-

nationaal transportsysteem, waarbij 

andere modaliteiten (vliegpassagiers) 

en scheepvaart (vracht) goed worden 

aangesloten. Aangezien de spoor-

sector op sommige gebieden jaren 

achterloopt op het gebied van 

technologische oplossingen, zien we 

echter ook het enorme vermogen 

om de grensoverschrijdende 

prestaties te verbeteren zodra we die 

groeicapaciteit benutten. Dit is het 
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Europese Jaar van de Spoorwegen, 

dus nu moet het gebeuren!

Door de manier waarop we in 

Nederland de sector georganiseerd 

hebben, hebben we de kans om 

als Nederlandse spoorbedrijven op 

Europees niveau een belangrijke rol 

te spelen. Dat moeten we echter wel 

samen doen en nog belangrijker, we 

moeten weer gaan durven. Durven 

te implementeren, fouten te maken, 

elkaar aan te spreken, het contract 

soms opzij te leggen om te bespreken 

wat we echt willen bereiken en 

durven opnieuw te beginnen. We 

verbeteren alleen als we durven. 

Natuurlijk hebben we regels op het

gebied van veiligheid en aanbes-

teding. Die regels zijn echter ooit 

bedacht om de processen om te 

komen tot verbetering van het 

spoorsysteem in goede banen 

te leiden. Deze regelgeving is 

geen doel op zich en mag nooit 

een excuus zijn om innovaties en 

verbeteringen tegen te houden. 

Dus John, mijn belangrijkste tip om 

als spoorsector sneller te innoveren 

is: ga durven! Als we ooit de kans 

hebben, is het nu. Nu moeten we 

gaan en mogen we fouten maken.  

Slechts één fout mogen we niet 

maken: afwachten of de regie uit handen 

geven. Er is budget, momentum, een 

klimatologische noodzaak en een 

Europese kans. De sector wil, de 

spoorbeheerder wil en het Europees 

Parlement wil. Als we deze steun 

benutten en het budget en het 

momentum mixen met durf om te 

kiezen, doen en implementeren, dan 

ben ik ervan overtuigd dat we alle 

ingrediënten voor innovatie binnen 

handbereik hebben. 

Graag geef ik het stokje over aan Geert 

Pauwels, CEO van Lineas. Lineas 

streeft ernaar om goederenvervoer te 

verschuiven van de weg naar het sp-

oor. Lineas is een heel mooi voorbeeld 

van een bedrijf dat ergens in gelooft 

en durft de stappen te zetten die 

passen bij haar ambitie.  In een paar 

jaar tijd is het beeld veranderd van 

een historisch verlieslatende afdeling 

van de Belgische Spoorwegen naar 

een dynamische, private spoorvracht 

operator die haar Europese groeiambities 

waar maakt. Met de overname van 

Independent Rail Partner (IRP) en 

het opzetten van de Moerdijk Xpress 

versterkt ze haar positie in Nederland 

en versnelt ze de internationale shift 

to rail. Wat kunnen wij in Nederland 

leren van de ervaringen die Geert in de 

afgelopen jaren heeft opgedaan om 

ook vanuit Nederland de internationale 

shift to rail te versnellen?   
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Liselotte De vrijheid van bewegen, 

dat maakt mobiliteit zo interessant. 

Bovendien is het ontzettend 

contextgebonden. Ik vind het 

interessant hoe mensen keuzes 

maken en hoe je dat als overheid 

efficiënt kan inrichten. In het MaaS-

team bij het ministerie van IenW ben 

ik veruit de jongste. In het begin 

maakte me dat soms onzeker, maar 

het heeft ook zeker voordelen. Het is 

fijn om te werken met mensen die een 

enorme bak werkervaring hebben. 

Als je veel ervaring hebt kan je veel 

meer in perspectief zien. Inmiddels 

weet ik dat ik wel veel toe te voegen 

heb. Omdat ik ben opgegroeid in 

een hele andere werkelijkheid dan 

mijn collega’s, weet ik bijvoorbeeld 

beter waar jonge mensen behoefte 

aan hebben. 

Leo Ik heb bewondering voor de 

manier waarop jonge mensen met 

mobiliteit omgaan. Hoe zij zich 

aanpassen aan alle verschillende 

mogelijkheden en die benutten: heel 

vanzelfsprekend en natuurlijk. Jonge 

mensen gaan veel creatiever om 

met de modaliteiten die zij tot hun 

beschikking hebben dan mensen van 

mijn generatie, maar de vraag is ook: 

Moeten we de vraag naar mobiliteit 

Op 3 oktober naar de Connecting 
Europe Express in Amsterdam?
Kom je ook? Op 3 oktober vanaf 12.00 uur verwelkomen we de Connecting Europe Express.

 

Op zondag 3 oktober rond 13.30 uur komt de speciale Connecting Europe Express trein aan op Amsterdam CS. Deze trein 

is een van de activiteiten in het Europees jaar van de rail. De trein vertrekt op 2 september vanuit Lissabon en doorkruist 

in 36 dagen alle 26 Europese landen tot de laatste stop in Parijs op 7 oktober. Er is een speciale website https://www.

connectingeuropeexpress.eu/ waardoor alle organisaties en burgers in heel Europa de mogelijkheid hebben om mee te 

doen aan alle activiteiten tijdens deze reis en de vele stops op stations. In Nederland stopt de trein in o.a. Amersfoort, 

Amsterdam, Den Haag HS en Rotterdam.

Het doel van deze Connecting Europe Express is om de voordelen van treinreizen te promoten en tegelijkertijd te helpen 

om de uitdagingen die het Europese spoorvervoer moet overwinnen beter te begrijpen, Het project is een unieke actie 

van DG Move, de Europese Commissie en de Gemeenschap van Europese Spoorweg- en Infrastructuurondernemingen 

(CER), Europese spoorwegexploitanten, infrastructuurbeheerders en tal van andere partners in de EU die hierbij nauw 

samenwerken. 

De Railforum innovatie- en netwerklunch staat in het teken van “Together we innovate“.  We willen laten zien hoe Nederlandse 

innovaties voor veilig, duurzaam en efficiënt railvervoer zorgen. We verwachten veel stakeholders en dus ook grote kans op 

nieuwe ontmoetingen. Met deze nieuwe contacten en inzichten kunnen we samen het Nederlandse railvervoer nog sneller 

verbeteren en meer spoorvervoer voor reizigers en goederen aanbieden.

Heb jij je al aangemeld voor onze innovatiemarkt 

en netwerklunch op 3 oktober vanaf 12.00 uur in de 

1e Klas Wachtkamer op perron 2B van Amsterdam 

CS? Inschrijven kan  via onze website.  

Rond 13.30 uur verwelkomen we de Connecting 

Europe Express en laten we de delegatie van DG 

Move en de Europese Commissie graag zien hoe 

goed en innovatief de Nederlandse railsystemen zijn. 
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Op 21 april kwamen 85 Railforum leden online bijeen over de totstandkoming van Europese standaarden en normen. Alle 

deelnemers deelden de opvatting dat we binnen Nederland beter kunnen samenwerken om invloed uit te oefenen op de 

totstandkoming en besluitvorming rond Europese standaarden en normen. 

Op 6 oktober praten we samen verder over de normcommissies NEC9 en NEN Normcommissie Spoorwegen met o.a. de 

voorzitters Edwin Gelinck en Rob Dirven. Daarnaast presenteren Anton van Himbergen van Ricardo Rail en Jasper Iddink van 

NS een overzicht van het Europese speelveld. Aanmelden kan via de Railforum site.

6 oktober | Nederlandse acties 
op Europese standaarden

8 oktober | Energie Hubs 
bij OV-knooppunten sneller realiseren!
Door de elektrificatie van mobiliteit 

komen partijen bij elkaar die van 

origine niet met elkaar samen hoefden 

te werken en soms tegenstrijdige 

belangen hebben. Dit vertraagt de 

realisatie van energie hubs, terwijl 

de vraag enorm groeit. Daarnaast is 

passende wet- en regelgeving nodig. 

Het thema van het jaarlijkse congres 

van het Platform Duurzaam Openbaar 

Vervoer en Spoor (PDOVS) is dit jaar daarom e-hubs voor duurzame OV-knooppunten. Het doel van deze bijeenkomst is 

het verkrijgen van kennis over e-hubs, het inzien van het belang van e-hubs en inzicht krijgen in de uitdagingen en kansen. 

Daarnaast willen we acties zien om e-hubs versneld te realiseren. Onder leiding van Pieter Litjens brengen we mede dankzij 

een studie van Stevin Technology Consultants, hobbels in beeld met mogelijke oplossingen, geven we een doorkijk naar 

toekomstige mogelijkheden en vormen we mogelijk al nieuwe coalities. Indien mogelijk vindt dit congres plaats bij RET in 

Rotterdam, inclusief een rondleiding langs de bus laadinfrastructuur.

Fotograaf: Ab Donker
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Fotowedstrijd We ♥ Rail 

Stefanie Veenneman

Tom de Cock

Dave Oerlemans Karel Noomen

Rene de Boon

De winnaars
Tom de Cock

Leo Elzinga

John van Loon

Wil Kerrebijn
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NS gebruikt al jaren inzichten van 

klantonderzoek bij het moderniseren 

en bestellen van treinen, zoals 

bij de onlangs gemoderniseerde 

Verlengd InterRegio Materieel (VIRM) 

dubbeldekstreinen en de nieuwe 

Intercity Nieuwe Generatie (ICNG). 

Door middel van onderzoeken met 

de Trein Belevings Monitor (TBM) 

kunnen we aantonen in welke mate en 

op welke aspecten de veranderingen 

door reizigers beter worden 

gewaardeerd. De TBM wordt ook 

door Abellio gebruikt en in 2015 heeft 

onderzoek naar treinmodernisering 

bij Abellio Duitsland (Nordrhein 

Westfalen) geleerd dat kleine 

veranderingen in interieur geen enkel 

effect hebben op de klantbeleving 

en dat dergelijke investeringen een 

verspilling van geld zijn. Abellio heeft 

daarvan geleerd dat een verandering 

duidelijk waarneembaar moet zijn en 

er een “contrast effect” moet zijn ten 

opzichte van het voorgaande. Abellio 

heeft samen met de vervoersautoriteit 

Nordrhein Westfalen geïnvesteerd 

in een innovatieve trein om beter 

De reiziger is koning in 
kleurige Feel Good Train

te kunnen vaststellen in welke mate 

het treinontwerp bijdraagt aan de 

klantbeleving. 

Met de kennis van NS over elementen 

die leiden tot een positief effect, is 

deze innovatieve trein ontworpen – 

de zogenaamde Feel Good Train – en 

is eind 2019 op de rails gekomen. 

Vlak voor de corona-uitbraak is met 

de TBM gemeten wat de impact 

van deze verandering was op de 

reizigerswaardering. De impact op 

klantoordelen was groot (stijging van 

oordelen op relevante items lagen 

rond een heel rapportcijfer), terwijl 

de investeringen relatief laag waren 

om dit resultaat te bereiken. Des te 

opmerkelijker is de constatering dat 

tijdens de meetperiode de Feel Good 

Train stelselmatig 5 tot 10 minuten 

te laat was, terwijl de controle trein 

(zonder veranderingen) wel op tijd 

reed. Desondanks scoorde de Feel 

Good Train significant beter op vrijwel 

alle items uitgezonderd punctualiteit. 

Dit betekent dat reizigers goed in de 

gaten hadden dat de Feel Good Train 

vertraging had, maar dit had geen 

enkel effect op de beleving van de 

trein en de treinreis. Dit is stof tot 

nadenken in relatie tot de opgave 

waar NS nu voor staat om reizigers 

weer terug te winnen na corona en 

te investeren daar waar het ervoor 

reizigers toe doet.

Fotograaf: NS
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Stap in de  innOvatietram!
Peter Smit (Innovatiemanager bij 

HTM) en Sandra Nijënstein 

(Beleidsadviseur Strategie & Ont-

wikkeling bij HTM), vertellen 

over de introductie van nieuwe 

concepten en de peilingen van 

meningen van reizigers in de 

innOvatietram.

Wat is de innOVatietram?

“Dit is een tram die ‘als gebruikelijk’ 

wordt ingezet op enkele routes in 

Den Haag en Zoetermeer, maar net 

wat extra’s heeft. Je kunt de tram 

herkennen aan de bijzondere ‘ge-

wrapte’ buitenzijde die maakt dat 

het voertuig zich echt onderscheidt 

van de andere voertuigen in de vloot. 

HTM wil met de tram uittesten wat 

haar klanten het liefste in de tram 

hebben en daarnaast eigen ideeën 

uitproberen. Reizigers kunnen in de 

tram ook zelf aangeven hoe zij de 

veranderingen vinden.”

Rombout Frieling’s needfinding onderzoek: flex werkplekken in de trein?  

De coronapandemie heeft ons reisgedrag radicaal veranderd en het gebruik van het openbaar vervoer in het 

bijzonder. Het vele thuiswerken heeft sommigen aangezet om verder van het werk te gaan wonen. Anderen gaven 

daardoor juist een tweede auto op, maar komen op deze beslissing terug nu er weer op kantoor wordt gewerkt. Weer 

anderen kochten juist een auto om het OV te mijden. Anderen durven het OV nog steeds nauwelijks in. Hoe winnen 

we hen (terug) in het OV? En kan bewustwording van ons reisgedrag én het effect op duurzaamheid aanleiding 

hiertoe zijn? 

CROW, DOVA, Ministerie van I&W en Railforum laten hiernaar onderzoek doen. In een ontwerpend onderzoek 

reist Rombout Frieling lab mee met zes échte reizigers. Daarbij brengt hij de praktische behoeften en drempels in 

beeld in mini-documentaires en worden voorstellen gedaan tot interventies om mensen weer het openbaar vervoer 

in te krijgen. De eerste inzichten zijn dat we de combinatie met taxi’s beter kunnen benutten en dat reizigers graag 

een rustige (werk)plek hebben. Deze wens is toegenomen doordat men soms onderweg, bijvoorbeeld in geval van 

vertraging, moet meedoen aan een online meeting. De uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek presenteren 

we in het najaar.

Fotograaf: HTM
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Hoe ziet de binnenkant eruit?

“Sinds de introductie van de in-

nOVatietram is de inrichting reeds 

meerdere malen aangepast o.a. om 

ideeën te testen op het gebied van 

zitplaatsindeling, stoelbekleding en 

vloerpatronen, schermen, reisin-

formatie, doorstroming en drukte-

beleving. We hebben onlangs een 

complex onderzoek afgerond waar-

in we diepgaande analyse hebben 

uitgevoerd hoe reizigers (in corona 

tijd) aankijken tegen de reguliere en 

andere inrichtingen en het effect 

hiervan op de druktebeleving en 

klanttevredenheid. Zo kreeg de in-

nOVatietram voor de helft een hele 

andere look&feel met onder andere 

rode stoelbekleding, een grijze vloer, 

antibacteriële folie op de stastangen 

en een ontwerpfolie op de wand.”

Hoe kwamen jullie op het idee voor 

de innOVatietram?

“We wilden een ‘living lab’ omgeving 

creëren om nog directer de mening 

en ervaringen van onze reizigers op 

te halen. Onze reizigers zijn dé erva-

ringsexperts en we nemen hun me-

ning en ideeën altijd zeer serieus. We 

ervaren met de InnOVatietram dat 

we een interessante extra dimensie 

toevoegen aan onze (reeds bestaan-

de) klantcontacten. We bouwen deze 

ervaringen graag uit. Binnenkort gaan 

we nieuwe reisinformatie schermen 

inbouwen in de innOVatietram voor 

een technische test en om hier ook 

reizigers feedback over op te halen.”

Hoe beoordelen reizigers het reizen 

in de innOVatietram? 

“Het doel is niet direct dat de innO-

Vatietram bijdraagt aan meer reizi-

gerstevredenheid, hoewel we zien 

dat reizigers graag bijdragen aan een 

beter vervoerssysteem. Het doel is 

vooral het testen van ideeën die we 

kunnen opschalen. We meten alle 

effecten van ideeën door gedrag en 

respons van reizigers te onderzoeken. 

Hierbij doen we meerdere metingen 

om te kunnen vergelijken tussen de  

proefopstellingen en het reguliere 

deel van het voertuig. In het laatste 

onderzoek hebben we o.a.  inter-

views gehouden onder reizigers in de 

trams, de spreiding in de tram geob-

serveerd en een vragenlijst beschik-

baar gemaakt via QR-codes. Hieruit 

bleek dat de beproefde inrichting met 

rood- en grijstinten zorgde voor een 

hogere reizigerstevredenheid.”

Hoe reageren reizigers op deze 

nieuwe tram en de mogelijkheden 

tot inspraak op het ontwerp?

“Reizigers vinden deelnemen aan on-

derzoek leuk en nuttig. We stimule-

ren het geven van feedback door te 

kiezen voor manieren van klanton-

derzoek die makkelijk te benutten 

zijn door de reizigers. Zo geven de 

QR-codes reizigers een eenvoudi-

ge manier om hun mening kenbaar 

te maken. De innOVatietram is een 

belangrijk platform om de innovatie-

kracht van HTM te vergroten.”Sandra Nijënstein

Beleidsadviseur Strategie & 

Ontwikkeling bij HTM

Peter Smit

Innovatiemanager bij HTM
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Nieuwe bestuursleden
Marleen en Rosanne

Marleen van de Kerkhof begon tijdens haar studie aan de TU Delft met de 

ontwikkeling van de hyperloop, waar ze drie jaar lang aan heeft gewerkt. 

Geïntrigeerd door innovatie en transport geniet ze nu als Business Con-

sultant bij het Brabantse technologiebedrijf Dual Inventive enorm van het 

maken van een impact op mobiliteit en duurzaamheid. Ze ziet de trein als 

hét duurzame transportmiddel van de toekomst, dus zet graag de nieuwste 

technologieën in om bij te dragen aan het maximaliseren van de spoorca-

paciteit, zonder daarbij de fysieke spoorinfrastructuur te hoeven uitbreiden.

In haar rol bij JV legt Marleen onder andere vanuit het perspectief van ‘One 

Single European Railway Area’ de verbinding tussen techniek en politiek.

Rosanne Wijgman werkt als adviseur bij de afdeling Rail & Stations van 

ingenieursbureau Sweco. Oorspronkelijk opgeleid in fundamentele natuur-

kunde werd het openbaar vervoer op rails één van haar passies door de 

combinatie van techniek en samenleving. Binnen Sweco werkt ze met veel 

enthousiasme aan het verbeteren van ontwerpprocessen en het integreren 

van innovatieve werkwijzen. 

Rosanne is sinds begin 2021 lid van het bestuur van JV en kijkt onder andere 

uit naar het organiseren van netwerkactiviteiten en studiereizen.

Word lid via 
Jongeveranderaars.nl

en kom naar onze 
events!
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Waarom is standaardisatie 

een belangrijk onderwerp 

voor Railforumleden?

Anton: “We kennen allemaal bekende 

internationale standaarden, zoals die 

voor railprofielen en botsveiligheid 

van treinen. Het aantal standaarden 

breidt nog steeds uit. Dit komt door 

nieuwe technologieën, nieuwe 

inzichten of uitbreiding van de 

scope. Enkele nieuwe standaarden 

die binnenkort verschijnen zijn: 

Cybersecurity, Cross-functional 

Software Standard for Railways en 

Track alignment design parameters 

for urban rail.”

Jacob: “Hoe blijven we op de 

hoogte van wat er gebeurt op 

Europees en mondiaal niveau? Er zijn 

inmiddels nauwelijks nog nationale 

standaarden. De meeste standaarden 

voor spoorwegen zijn Europees. De 

mondiale set wordt de laatste jaren 

ook groter. Dit heeft voordelen, maar 

als je je niet bewust bent van wat 

er speelt, kun je daar later last van 

hebben.“

Door Europa vliegen 
met de trein

De huidige Europese treinreizen zijn -helaas- geen geïntegreerde en ondersteunende reizigerservaring van begin tot eind. 

Het vinden van geschikte tickets kan ingewikkeld zijn vanwege de verscheidenheid aan boekingsplatforms en wisselende 

ticketprijzen. Bovendien kunnen treinreizen stressvol zijn vanwege vertragingen bij het overstappen, helemaal als je overstapt 

van de internationale trein naar het vliegtuig of andersom. Door de ervaren extra onzekerheid en het gedoe kiezen mensen 

dan vaak toch voor een reis met het vliegtuig of de auto.

Met name korte vliegreizen leveren een grote bijdrage aan de uitstoot van emissies. Vanwege de toenemende bezorgdheid 

over de milieu-impact van vliegreizen, kan internationaal treinreizen in de nabije toekomst een steeds populairder 

vervoermiddel worden voor Europese reizen. TU Delft studentes Laura van Overhagen en Rosa Hendrikx onderzochten in 

het Seamless Personal Mobility Lab van de faculteit Industrieel Ontwerpen hoe we ervoor kunnen zorgen dat de trein een 

standaardoptie wordt voor reizen binnen Europa.   

Stel je voor dat je een vriend in Milaan wilt opzoeken voor zijn verjaardag. Je start met het plannen van je treinreis van 

deur tot deur. Het maakt niet uit wanneer je wilt vertrekken, de prijzen blijven hetzelfde. Je hoeft ook geen kaartjes te 

boeken, want je kunt gewoon de trein instappen en betaalt pas als je reist (pay as you go). Zodra je in de trein stapt wordt 

je locatie gelinkt aan je account, waarvandaan je treinreis wordt bijgehouden en alles automatisch geregeld wordt. 

Tijdens de gehele reis hoef je zelf niets te regelen, zodat je volledig kunt genieten van de route naar je bestemming. 

Achteraf kun je wel je reisactiviteit en uitgaven controleren gebaseerd op de afgelegde route. De kosten worden 

automatisch verdeeld onder de verschillende treinmaatschappijen waar je mee hebt gereisd.

Figuur 1. In de toekomst fluitend op reis met de trein  (Van Overhagen, 2021)
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De treinreis als vliegend tapijt
Om meer mensen te stimuleren om 

voor de trein te kiezen, zal de ervaring 

van toekomstige Europese treinreizen 

net zo gemakkelijk moeten worden 

gemaakt als vlieg- en autoreizen nu 

ervaren worden. Net alsof je op een 

vliegend tapijt stapt, zo zorgeloos 

en comfortabel zouden Europese 

treinreizen in 2040 moeten zijn.

De toekomstvisie uit de inleiding 

van dit artikel zou gerealiseerd 

kunnen worden met behulp 

van de door Laura ontworpen 

strategische roadmap. Naadloze 

Europese treinreizen zouden vorm 

moeten krijgen door stapsgewijze 

schaalvergroting, beginnend met 

de huidige pilots om met een 

internationale MaaS-app soepel over 

de Nederlandse grenzen te reizen. 

Overheden, treinmaatschappijen 

en mobiliteitsaanbieders zouden 

samen moeten werken om grenzen 

te doorbreken en een geïntegreerde 

grensoverschrijdende reiservaring te 

creëren. De Europese Commissie zou 

hierin een begeleidende rol moeten 

aannemen.

Air-rail Alliantie
Stel dat je in Milaan zou willen 

overstappen op een vliegtuig naar 

New York? Een overstap tijdens een 

vlucht is heel normaal en bijna altijd 

goed geregeld op je ticket, en voelt 

als één reis.  Internationale treinen 

en vluchten zijn nu juist niet goed 

geïntegreerd, waardoor het moeilijk is 

om gecombineerde vlieg-treintickets 

te plannen en te boeken, resulterend 

in een onsamenhangende service en 

een onzekere reiservaring.

Wat nou als treinreizen en vluchten 

samen één systeem zouden 

vormen – zodat je moeiteloos kunt 

overstappen van vliegtuig naar 

trein en vice versa. Een Europese 

reisplanner, waarmee je de deur-

tot-deur-reistijd én de CO2-uitstoot 

van vlieg- en treinreizen eerlijk kunt 

vergelijken. Vervolgens kun je één 

samenhangende air-rail reis boeken. 

Door de continue begeleiding tijdens 

je reis voelt het alsof er niets mis 

kan gaan, want zelfs in het geval van 

een reisverstoring voel je je altijd 

ondersteund.

Rosa Hendrikx heeft laten zien dat er 

niet per se veel dure nieuwe (fysieke) 

infrastructuur nodig is om de ervaring 

van deze zogenoemde ‘air-rail reizen’ 

te verbeteren. Essentieel is echter 

de internationale samenwerking 

tussen luchtvaartmaatschappijen, 

luchthavens en spoorwegmaatschap-

pijen om hun dienstverlening beter 

op elkaar aan te laten sluiten.

Figuur 2. De vijf speerpunten voor een goede air-rail reiservaring: eerlijke vergelijking, 
continue begeleiding, samenhangende diensten, verzekerde overstap en zorg in het 
geval van verstoringen (Hendrikx, 2021)

Laura van Overhagen

Alumnus TU Delft
Rosa Hendrikx

Alumnus TU Delft
Suzanne Hiemstra

Research coordinator, TU Delft
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European Sleeper ontvangt 
wildcard vanwege visie en 
doorzettingsvermogen 

Railforum hoopt dat European Sleeper niet alleen haar visie, 

energie, kennis en ervaringen deelt, maar ook profiteert van de vele 

voordelen die het netwerk Railforum kan bieden. De aangesloten 

leden delen hun kennis en ervaringen en inspireren en stimuleren 

elkaar daardoor om nog beter te presteren.

Nieuwe, startende partijen zijn zeer welkom in het Railforum-

netwerk, juist vanwege hun passie voor ondernemerschap en energie 

om te vernieuwen. Om de drempel van een betaald lidmaatschap 

weg te nemen, kan Railforum aan nieuwe organisaties hiervoor een 

wildcard voor een jaar lidmaatschap uitreiken. 

Net voor de zomer ontving mede-oprichter van European Sleeper, Elmer van Buuren, een wildcard voor een 

jaar lidmaatschap. Directeur Corina de Jongh overhandigde de wildcard en prees de initiatiefnemers van deze 

spoorwegmaatschappij voor nachttreinen voor hun visie en doorzettingsvermogen. Overigens waren alle aandelen in 

een kwartier verkocht aan 350 investeerders uit de gehele wereld. 

Treinrondreis.nl

Dat er weer meer vraag is naar internationale treinreizen blijkt ook uit de lancering 

van www.treinrondreis.nl, een nieuwe website van www.treinreiziger.nl.

Kijk voor tickets en inspiratie ook eens op: 

www.treinreiswinkel.nl & www.happyrail.com

Rechts, Elmer van Buuren
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Welkom. 
Provincie Fryslân

Avine Fokkens

Gedeputeerde

De Provincie Groningen is als concessieverlener opdrachtgever voor o.a. de 

regionale treindiensten in de provincie. Deze regionale treindiensten vormen 

de ruggengraat van de Publieke Mobiliteit in deze provincie. De afgelopen en 

ook de komende jaren investeren zij flink in extra spoorse infrastructuur en de 

uitbreiding van de dienstverlening door extra en frequentere treindiensten te 

realiseren. Daarnaast innoveren zij samen met onze partners met bijvoorbeeld 

ATO en de waterstoftrein. Met het lidmaatschap van Railforum willen zij kennis 

uitwisselen met alle partijen in het werkveld.

André Buikhuizen is het eerste aanspreekpunt binnen Railforum.

Welkom. 
Provincie Groningen

Fleur Gräper – van Koolwijk

Gedeputeerde

Provincie Fryslân is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in Fryslân. De 

provincie is concessieverlener van het regionale trein- en busvervoer in Fryslân 

en op de Waddeneilanden en het stadsvervoer in Leeuwarden. De provincie zet 

zich in voor kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer door te investeren in 

een optimaal reizigersproduct. Met het lidmaatschap van Railforum hopen zij in 

het landelijke netwerk kennis uit te wisselen met andere partijen in het werkveld.

Alice van Unen is binnen Railforum het eerste aanspreekpunt.

Rechts, Elmer van Buuren
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