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“Railforum leden nemen actie 

vanuit de vijf kernthema’s en 

pakken samen door”

Bij de uitdagingen voor beter en duurzamer openbaar vervoer 

en railvervoer is een goed samenspel essentieel. Dit vraagt iets 

van organisaties, maar vooral van de mensen die er werken. Zij 

ontmoeten elkaar binnen het kennisnetwerk Railforum, leggen 

nieuwe verbindingen en inspireren elkaar tot verbeteren. In 2022-

2023 benutten we de beste kansen die we zien om het tempo te 

versnellen en wendbaarder te zijn! 

Jaarplan | 2022-2023
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030 303 54 70

info@railforum.nl 

www.railforum.nl

Samen creëren wij de 
toekomst van rail
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Ook de komende jaren wil Railforum de veilige ontmoetingsplek 

zijn waar mensen, die het openbaar vervoer en railvervoer willen 

verbeteren, elkaar ontmoeten. Ze inspireren elkaar en laten nieuwe 

verbindingen en inzichten ontstaan. Zo boden Groeisporen en de 

Moreelse Tafel hen een platform als vrijhaven voor pre-discussies. 

Ook agenderen we onderwerpen die men nergens bespreekt en 

verbeteren we het samenwerken. Zo willen we het tempo van 

verbeteren versnellen en de sector adaptiever maken, zodat we 

ons nog sneller aanpassen aan de wensen van de maatschappij.

De vereniging draait op ca. 2500 actieve leden en alle schakels in 

zowel de horizontale als verticale ketens zijn vertegenwoordigd. Dit 

maakt Railforum uniek, en het enige platform waar de hele ov- en 

railsector de agenda zet en tot aanbevelingen en acties komt.

Leden, partners en relaties van Railforum zien welke belangrijke 

bijdrage het railvervoer levert aan een inclusieve samenleving en 

het behalen van de klimaatdoelstellingen. We innoveren daarbij 

zowel de techniek als de processen. Daarnaast ligt de focus op 

betere samenwerking in de hele keten. We faciliteren onze leden 

daarbij met zowel fysieke als online ontmoetingen.

Corina de Jongh

dejongh@railforum.nl

Tijd voor doorpakkers

COLOFON

Dit is het Railforum  

jaarplan 2022-2023. 

Eindredactie | Tessa van Beek

Vormgeving | Lobke Koning

Foto voorpagina | Trend Forward 

Events

Foto column | Kevin Verkruijssen

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. 

“Vrijdenkers vinden elkaar bij 
Railforum aan de Moreelse 

Tafel en in de kenniskringen.”
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TRENDS & ONTWIKKELINGEN

MISSIE, VISIE & AMBITIE

THEMA’S

ROLLEN

KENNISKRINGEN

JONGE VERANDERAARS

Effecten en acties naar aanleiding van de coronapandemie

Onafhankelijk, inspirerend kennisnetwerk van de mobiliteitssector

Bij elke uitdaging is goed samenspel nodig

Ontmoeten, inspireren, verbinden en verbeteren

De actieve kenniskringen in 2022. Doe je mee?

 Hèt jongerennetwerk in de mobiliteitssector
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1.Trends en ontwikkelingen 
met effect op de vraag naar mobiliteit

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  Digital Twins maken sneller 

handelen mogelijk. Dit kan beheer 

en onderhoud efficiënter maken en 

meer capaciteit creëren. 

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
Door de coronamaatregelen mocht 

het   openbaar   vervoer in 2020 en 

2021 alleen gebruikt worden voor 

noodzakelijke verplaatsingen. Nu de 

reizigers weer vertrouwen   krijgen 

in het openbaar vervoer, willen de 

groei beter faciliteren door beter te 

spreiden en hyperspitsen voorkomen. 

Consumenten willen steeds meer 

‘ontzorgd’ worden en dat geldt ook 

voor diegenen die minder te besteden 

hebben of die moeite hebben met de 

digitalisering van de maatschappij. 

Daarom willen we zowel de fysieke als 

mentale toegankelijkheid verbeteren.

De rol van railvervoer voor de 

leefbaarheid in de steden en duur-

zaamheid 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 leveren aan het 

Bij de totstandkoming van dit jaarplan nemen we die trends 

en ontwikkelingen mee die van invloed zijn op de vraag naar 

mobiliteit in Nederland. Uiteraard nemen we ook de effecten van 

de coronapandemie mee. We onderscheiden zes invalshoeken:

1. Demografisch
De woningbouwopgave en verdere  

verstedelijking leiden tot sterkere 

mobiliteitsgroei van, naar, tussen en 

in de steden. Railvervoer kan dikke 

stromen met beperkt ruimtegebruik 

op veilige en duurzame wijze 

faciliteren. Het verknopen met 

langzaam verkeer (voetganger en 

fiets)  en MaaS diensten kan nog 

beter. Knooppunten zijn logische 

ontwikkelcentra, dus deze krijgen 

veel nieuwe functies, zoals E-hubs.

2. Economisch
De huidige economische groei leidt 

tot grotere vraag naar capaciteit voor 

Grensoverschrijdende, snelle en betaalbare 

railverbindingen dragen bij aan het bereiken 

van internationale klimaatdoelstellingen.

Foto: Hans Magelssen  

bereiken van het Klimaatakkoord, zowel 

in Nederland als Europa. 

5. Politiek
De railsector in de huidige vorm 

bestaat dertig jaar en we staan 

gesteld voor de toekomst, waarbij er 

ook politiek draagvlak is voor 

investeringen en nieuwe finan-

cieringsvormen voor mobiliteit. 

De sector kan daarbij zelf met 

nieuwe initiatieven komen om het 

maatschappelijk en economisch ren-

dement te vergroten. 

6. Internationaal
We verwachten dat er na de 

coronapandemie nog meer vraag zal 

zijn naar goed internationaal rail-

vervoer. Grensoverschrijdende, snelle, 

betaalbare lijnen dragen immers bij 

aan het bereiken van Europese 

klimaatdoelstellingen zoals verwoord 

in de Green Deal. 

Wet- en regelgeving en standaarden 

worden op een steeds hoger 

internationaal niveau vastgesteld. Het 

is aan de Nederlandse railsector om 

gezamenlijk hierop invloed uit te 

oefenen. 
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2. Missie 
Al 30 jaar hèt onafhankelijke en 
inspirerende kennisnetwerk van  
de mobiliteitssector

De missie van Railforum luidt als volgt: 

Foto: Arthur Scheltes

“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 2022 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 2022 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. We willen graag dat Nederland proeftuin is voor Europese 

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

Ambitie voor 2022 is om op de thema’s uit dit jaarplan door te pakken en de 

eerder bepaalde veranderingen, innovaties, investeringen en projecten versneld 

te realiseren. Daarbij stimuleren leden elkaar om de gezamenlijke opgaven niet 

uit het oog te verliezen, begrip te hebben voor elkaars belangen en het vinden 

van oplossingen om tot realisatie over te gaan. Niemand kan het alleen, dus een 

goede samenwerking is cruciaal. Railforum biedt daarvoor het platform. 

4. Ambitie 
    2022-2023 

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: Kevin  Verkruijssen
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5. Thema’s en concrete doelen Thema’s

• Visie, scenario’s en agenda (Toekomstbeeld) voor 

railvervoer Nederland in Europese context

• Efficiënter benutten van alle modaliteiten, bv. door 

beprijzen, informatie en verknopen

• Beelden van mobiliteit en railvervoer van zowel 

personen als goederen rond 2050 

• Kennis over veranderde eisen en wensen van 

(potentiële) openbaar vervoerreizigers sinds Covid

• Aanbevelingen welke verbeteringen er nodig zijn 

om klantgerichter en flexibeler te zijn

• Bij calamiteiten mag de informatie keten nooit meer 

‘op zwart’ en krijgen reizigers en verladers altijd 

advies en extra service 

• Gezamenlijke strategische IT agenda voor hele 

railsector door ronde tafel op directieniveau 

• Professionaliseren materieelonderhoud 

door benutten van ieders meerwaarde in de 

ketensamenwerking 

• Verbeteren van alle aspecten van veiligheid en 

veiligheidsbeleving in de keten

• Gezamenlijk verbeteren van ketensamenwerking  

op asset management (bv. conform ISO55001) 

• Klimaatneutraal en klimaatbestendig railvervoer 

realiseren door sneller te innoveren 

• Streven naar geluid- en trillingvrij railvervoer door 

meer kennis over en aanpak bij de bron

• Met elkaar oefenen in het Systemisch 

Samenwerken o.b.v. één visie, duidelijke rollen en 

vertrouwen

• Binnen de Kenniskring Systeemintegratie zoeken 

naar betere randvoorwaarden voor samenwerking 

• Versnellen van (duurzame) innovaties en sturing 

geven aan Europese standaarden en normen

Focus 2022

Scenario’s

Services

Smart & Safe

Strak, 

Schoon & Stil

Samenspel

Bestuursleden

Jos van Kleef &

Bas Bakker 

Christel Mourik &

Jan Koers

Menno Nobel & 

Fred Dissel

Carel Robbeson &

Jet de Boer

Jantina Woudstra & 

Jacob Zeeman

Railforum is opgericht op 8 mei 1992 en bestaat dus binnenkort 30 jaar. Een mooi moment om even de balans op de maken 

en vooruit te kijken. De missie van Railforum is immers: het vergroten van maatschappelijk en economisch rendement van 

het railvervoer.  

Samen met de leden maken we de balans op van de ‘railsector nieuwe stijl’. Hoe staan we opgesteld voor de toekomst? 

Welke acties zien we voor de railsector om maximaal bij te dragen aan de maatschappelijke opgaven (bereikbaarheid, 

leefbaarheid, duurzaamheid etc.) die voor ons liggen. Het bestuur had op 19 november 2021 een workshop Systemisch 

Samenwerken waarbij we in beeld brachten hoe de branches binnen de railsector ten opzichte van elkaar staan en 

functioneren. Dit is input voor het groepje leden dat hieraan werkt.

Er zijn per thema 3 concrete doelen gedefinieerd en hierdoor zijn enkele rode draden te benoemen.

De 3 rode draden: 

A. Samenwerking verbeteren 

De benodigde verbeteringen (systeemsprongen) kan geen enkele partij in z’n eentje realiseren. Alleen samen kunnen we het 

gezamenlijke en elkaars resultaat optimaliseren. Hiervoor is een gedeelde visie, een plan, duidelijke rol- en taakverdeling en 

afsprakenstelsel nodig.

B. Slimmer en duurzamer werken  

Met het benutten van (elkaars) data, kennis en expertise verlagen van kosten en uitstoot en verhogen van de kwaliteit van 

het railvervoer.

C. Klantgerichter en flexibeler opereren  

We zijn een essentiële nutsfunctie én willen een aantrekkelijk alternatief zijn voor de reizigers en verladers en daarbij spelen 

we in op de veranderende eisen en wensen.

Het overkoepelend thema voor Railforum 2022 is: 

30 jaar railsector ‘nieuwe stijl’, waar staan we en hoe staan we opgesteld voor de toekomst



12 13

Mede door een sterker Europees beleid op duurzaamheid en de COVID-19 

pandemie zijn de scenario’s voor de ontwikkeling van het railvervoer veranderd. 

Enerzijds is het een essentiële collectieve nutsfunctie, anderzijds moet het een 

aantrekkelijk alternatief zijn voor de auto en het vliegtuig. Er is dus een hybride 

markt, met zowel de overheid als de consument als klant. Bij de scenario’s 

verkennen we hoe we zowel het maatschappelijk als economisch rendement van 

het railvervoer kunnen vergroten, voor zowel het personen- als goederenvervoer. 

Mobiliteit in het nieuwe Nederland en Noord-West Europa:

• Welke investeringen zijn nodig om aan de groeiende vraag te voldoen?

• Hoe kunnen we de vraag naar mobiliteit beïnvloeden? Door de 

coronamaatregelen kunnen we wellicht de spits-dal verhouding blijvend 

veranderen. Biedt beprijzen handvatten?

• Op welke 5 knelpunten moeten we actie ondernemen om op termijn 

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 versneld doorvoeren om de capaciteit te vergroten?

Tijdens de activiteiten van Railforum rondom dit thema leggen we vooral de 

focus op het vinden van concrete actiepunten. Ambitie voor 2022 is om te 

komen tot realisatie van Toekomstbeeld OV en andere aanbevelingen vanuit de 

Moreelse Tafel’.

5.1 Scenario’s
Bestuursleden: Jos van Kleef en 
Bas Bakker

Foto: Arthur Scheltes

Jos van Kleef

Algemeen directeur, 

Goudappel

Bas Bakker

Directeur Capaciteits-

management,

ProRail

S C E N A R I O ’ S
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5.2 Services
Bestuursleden: Jan Koers en 
Christel Mourik

Het railvervoer dient zo laagdrempelig, vanzelfsprekend, gemakkelijk en 

aantrekkelijk te zijn dat het voor iedereen een logische keuze is. We streven naar 

hogere klantwaarderingen en kijken daarbij naar verbeteringen in de techniek, 

processen, producten, diensten en de communicatie. Speciale aandacht hebben 

we voor de dienstverlening en communicatie bij calamiteiten. Zeker na Covid en 

aangepast aanbod.

Gemakkelijk en aantrekkelijk

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

• Hoe worden toekomstige vormen van mobiliteit betaalbaar en begrijpelijk 

voor iedereen? Ofwel, hoe voorkomen we vervoersarmoede?

Reizigersbeleving

• Door de Covid-periode zullen we extra inspanningen verrichten om 

reizigers terug te winnen. Zij moeten zich weer veilig en comfortabel 

voelen, daarom streven we ook naar spreiding op stations, halten en in 

voertuigen. 

• Hoe behouden we de goede samenwerking die we nu zien in de 

ketensamenwerking bij calamiteiten en verbeteren we de informatie aan 

reizigers en verladers 

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

het antwoord op deze vragen. Ambitie voor 2022 is om de reizigers een veilige 

en comfortabele reis te bieden als duurzaam alternatief voor auto en vliegtuig.

S E R V I C E S

Foto: Peter Dane Photography

Christel Mourik

Secretaris-algemeen directeur,  

Metropoolregio 

Rotterdam Den Haag

Jan Koers

Directeur Innovatie,

InTraffic
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5.3 Smart & Safe
Bestuursleden: Menno Nobel 
en Fred Dissel

In de railsector kunnen we de mogelijkheden die de digitalisering ons biedt nog 

beter benutten. Zowel bij bedrijfsprocessen als in de dienstverlening zijn unieke 

kansen tot kostenreductie, kwaliteitsverbetering en verduurzaming. Dit vraagt 

echter wel om betere (keten)samenwerking en delen van data. Er is behoefte aan 

een gezamenlijke strategie voor de railsector. Railforum initieert hiervoor begin 

2022 een ronde tafel gesprek. We kijken daarbij ook naar de Europese acties 

voor een Data Act. 

De digitale transformatie*

* Van Information Technology (IT) naar Operational Technology en andersom

• Hoe kun je IT, zoals Digital Twins, gebruiken om assetmanagement, 

services, planning en operatie te optimaliseren? Ook in veiligheid kritische 

processen en met behoud van vakmanschap.

• Privacy & security

• Hoe passen we AI toe in het openbaar vervoer en hoe bevorderen we de 

inzet ervan?

• Hoe kunnen we strategisch, tactisch en operationeel sneller naar 

voorspelbaar onderhoud komen?

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: Siarhei Yurchanka 
Menno Nobel

Commercieel Directeur 

Thales Nederland

Fred Dissel

Business Unit Manager 

Rail Solutions and Services 

Siemens Mobility 
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Als alle assets in optimale conditie èn goed op elkaar afgestemd zijn, kan het railvervoer een 

veilig, efficiënt, schoon en stil alternatief zijn voor het wegverkeer, scheepvaart en luchtvaart. 

De samenwerking tussen assetowners, assetmanagers, marktpartijen èn belanghebbenden moet 

zodanig zijn dat van elke partij de maximale meerwaarde wordt benut. Dit vraagt om het delen en 

optimaal benutten van (elkaars) data, kennis en expertise. Het vergroten van de innovatiekracht 

van de hele railsector is daarbij onmisbaar.

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 en hoe maken we het railsysteem zowel klimaatneutraal als 

klimaatbestendig?

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 incentives kunnen er worden bedacht om gezamenlijk initiatieven te realiseren?

Stil | Beperken hinder

• Wie bepaalt wat hinder is? En wat gaan we vastleggen in wet- en regelgeving?

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

2022 focussen we daarbij op booggeluid en laag frequente trillingen.

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

deze vragen. Ambitie voor 2022-2023 is om enkele innovaties versneld te realiseren. 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.

5.4 Strak, Schoon & Stil

Foto: Talitha Roos

Bestuursleden: Carel Robbeson en 
Jet de Boer

Carel Robbeson

Voorzitter Rail Cargo 

information Netherlands

Jet de Boer

Directeur Techniek

RET

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

S A M E N S P E L

Bij alle bovengenoemde thema’s blijkt dat geen van de leden de optimalisatie 

alleen kan bereiken. Voor de meeste innovaties en verbeteringen kunnen leden 

elkaar veel bieden, mits ze elkaars meerwaarde weten te  benutten. Hiervoor 

moeten de partijen in de railsector beter leren samenwerken. Met elkaar en met 

hun omgeving en zowel in Nederland als internationaal. Omdat het railvervoer een 

zeer complex systeem is, denken wij dat trainingen in Systemisch Samenwerken 

kunnen helpen. Ook om de innovatiekracht van het MKB beter te benutten.

Werken op basis van vertrouwen

• Zijn dichtgetimmerde contracten altijd nodig of is er ruimte voor 

vertrouwen?

• Kunnen we beter leren samenwerken waardoor we sneller en beter 

werken? 

Standaardisatie

• Standaarden worden op een steeds hoger internationaal niveau 

vastgesteld. Hoe versterken we daarbij het belang van de Nederlandse 

railsector?

Systeemintegratie

• Bij het vervoeren van reizigers en goederen zijn tienduizenden mensen 

betrokken. Ieder van hen is verantwoordelijk voor een onderdeel van 

een complex vervoerssysteem. Dit samenspel van techniek, processen 

en mensen verder optimaliseren doen leden in de Kenniskring 

Systeemintegratie.

Foto: Railforum

Bestuursleden: Jantina Woudstra 
en Jacob Zeeman

Jantina Woudstra 

Directeur Dienstregeling 

NS

Jacob Zeeman

CEO

Dual Inventive
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Railforum, opgericht in 1992, is al 30 jaar de veilige ontmoetingsplek waar 

partijen uit de ov- en railsector elkaar ontmoeten en 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. 2500 actieve leden, werkzaam bij ca. 90 aangesloten 

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

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

vertegenwoordigd. Dit maakt Railforum een uniek 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;

• Pakken we door tot de realisatie een feit is!

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

legt (nieuwe) verbindingen tussen stakeholders.  

6. Rollen
Ontmoeten, inspireren, 
verbinden en verbeteren

Foto: Kevin Verkruijssen
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7. Kenniskringen
Actieve kenniskringen (www.railforum.nl/thema) in 2021 zijn:

• Stedelijke Rail o.l.v. bestuurslid Christel Mourik

• Materieelonderhoud o.l.v. Hakan Zor 

• Systeemintegratie o.l.v. Lex Frunt en Liselotte Rijnders

• Trillingen o.l.v. Hans van Leeuwen

• Internationaal Railvervoer o.l.v. Bas Bakker

Daarnaast ondersteunt Railforum het Platform Duurzaam Openbaar Vervoer en 

Spoor o.l.v. Geert Buijs.

De kenniskringen van Railforum 

komen in klein comité periodiek 

bij elkaar en organiseren ieder 

jaar minstens één sessie voor een 

bredere groep. Afhankelijk van de 

doelstelling en mogelijkheden zijn 

dit fysieke of online bijeenkomsten.

8. Tijd voor doorpakkers 

Foto: Tessa van Beek

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 voert 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.

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

Voorzitter Jeannette Baljeu
Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland

Wil jij ook een 
actieve rol?

Andere werkvormen

We merkten  dat de bestaande 

werkvormen (seminars, congressen, 

werkgroepen en dergelijke) niet altijd 

het gewenste resultaat opleveren. 

We experimenteerden met and-

ere werkvormen. Noodgedwongen 

werden dat in 2020 en 2021 veel 

online events. Deze vorm heeft als 

voordelen dat het laagdrempelig is en 

minder tijd kost om deel te nemen. We 

zien hierdoor dus veel meer actieve 

leden. Dus deze werkvorm houden 

we aan. Ook als we in 2022 weer 

fysieke events kunnen organiseren. 

Deze bieden vooral als voordeel dat 

er meer interactie kan zijn, zowel 

formeel als informeel. Hopelijk 

kunnen we ook in 2022 weer actieve 

uitjes en ontmoetingen organiseren 

met meer ruimte voor delen van 

ambities en passies. Ook studiereizen 

blijken erg goed te werken, dus deze 

pakken we graag weer in 2022 op.

Samenwerking

Naast de inhoud geven we ook 

aandacht aan processen als 

samenwerking. Diversiteit van onze 

kenniskringevents heeft 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.
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Jonge Veranderaars is hèt jongerennetwerk in de mobiliteitssector. Het netwerk 

biedt young professionals (t/m 35 jaar) de kans om hun netwerk uit te breiden, 

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 young professionals verbinden zich als Jonge Veranderaars. Zij 

hebben een frisse blik op actuele onderwerpen en maken deze op verschillende 

manieren kenbaar bij de gevestigde orde. JV organiseert events, studiereizen 

en excursies waarmee ze een zo breed mogelijk beeld van de mobiliteitssector 

laten zien.

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.  

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 hebben de kans om zich naast hun functie in te zetten voor 

betere mobiliteit en tegelijkertijd aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken!

Jonge Veranderaars

Foto: Marleen van de Kerkhof

Meer weten of je aanmelden? 

Ga naar jongeveranderaars.nl
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Zie railforum.nl voor het actuele programma.
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