
the 
future 
of rail

railforum.nl

Onze leden delen kennis en ervaringen met elkaar en laten zich 

ook graag door anderen inspireren. We optimaliseren het huidige 

railvervoer en werken aan innovaties voor de toekomst. Dat vraagt om 

samenwerking en kennisdeling vanuit trots en vertrouwen. 

Bij Railforum doen we dat!

Jaarplan | 2023-2024

Samen slimmer 
grenzen verleggen
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Eind 2022 droeg ik de voorzittershamer over aan mijn opvolger, ik ben zes jaar 

met veel genoegen voorzitter geweest van Railforum.

Wat neem je mee en wat geef je mee? Dat waren twee mooie vragen die ik 

onlangs kreeg. We hebben nog steeds te maken met de gevolgen van de CO-

VID-crisis, dit brengt uitdagingen met zich mee. Ik vind dat alle partners in de 

railsector elkaar vast moeten houden en helpen waar nodig om ervoor te zorgen 

dat de reiziger een goede service en ervaring krijgt. We hebben daar binnen 

Railforum veel aandacht voor gehad en dit blijft aandacht vragen. 

We zijn geen lobbyorganisatie, maar kunnen onze ‘trots’ en ‘vertrouwen’ wel 

meer uitdragen. We kunnen daarbij ook meer verbindingen zoeken met partners 

die vergelijkbare doelen hebben en daarmee onze railsector verder en breder 

ontwikkelen. En als we het met elkaar binnen Railforum niet kunnen verbeteren, 

dan kunnen we in ieder geval komen tot aanbevelingen aan stakeholders.

Ik wens alle leden van Railforum het beste toe. Blijf verbinden met elkaar om tot 

een nog betere dienst te komen voor de klant en maatschappij! 

Hopelijk tot ziens en met hartelijke groet,

Jeannette Baljeu

Voorzitter Railforum 2016-2022

Blijf met elkaar in verbinding

COLOFON

Railforum jaarplan 

2023-2024

Eindredactie | Tessa van Beek

Vormgeving | Lobke Koning

Foto voorpagina | Karel Noomen

Foto column | Provincie Zuid-Holland

Adres | Daalseplein 100

3511 SX Utrecht

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. 

“Partners in de railsector 
moeten zorgen voor een

 goede service en ervaring.”
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1.Trends en ontwikkelingen 
met effect op de vraag naar mobiliteit

voor reizigers en goederenstromen, 

zowel over korte als lange afstand-

en in binnen- en buitenland. Rail-

vervoer kan hierin een belangrijke 

bijdrage leveren. Echter heeft de 

railsector te maken met negatie-

ve gevolgen van de COVID-crisis, 

schaarste aan personeel en worden 

de kosten opgedreven door de hoge 

infl atie. We zien zowel bij de reizig-

er als het personeel een afnemend 

gevoel van vertrouwen in (en trots 

op) de railsector.

3. Technologisch
Digitalisering brengt ons vooruit-

gang,  maar er zijn ook risico`s. 

Wereldwijd  is  cybersecurity een

grote uitdaging en een potentieel

risico voor de bedrijfsvoering. In-

ternet of Things en digital twins 

worden toegepast in de railsector. 

Ook kijken we naar de rol van per-

soneel als het gaat om digitalisering 

en robotisering. Daarnaast vraagt 

de mobiliteitsbranche steeds meer 

samenwerking tussen modaliteiten 

via apps waarvoor data gedeeld 

moet worden. Iets wat soms een ob-

stakel is voor organisaties, maar ook 

waar de AVG en cybersecurity een 

rol spelen, zeker omdat railvervoer 

een essentiële dienst is. 

4. Maatschappelijk
De COVID-crisis heeft nog steeds 

invloed op de railsector. Reizigers 

komen terug maar lopen tegen 

andere problemen aan zoals per-

soneels- en materieeltekort. Dit 

heeft gevolgen voor het aantal 

passagiers dat vervoerd kan word-

en en hun (on) tevredenheid en 

vertrouwen in het ov als duurzaam 

alternatief voor de auto of het 

vliegtuig. Bovendien vinden we 

toegankelijkheid en inclusiviteit 

belangrijk voor gelijke kansen van 

(potentiële) reizigers. Daarnaast 

We beschouwen de trends en ontwikkelingen die van invloed 

zijn op de vraag naar mobiliteit in Nederland. 

We onderscheiden zes invalshoeken: 

1. Demografi sch
De woningbouwopgave en verdere 

verstedelijking leiden tot sterkere 

mobiliteitsgroei van, naar, tussen 

en in de steden. Railvervoer kan 

vervoersstromen met beperkt ruim-

tegebruik op veilige en duurzame 

wijze faciliteren. Op het gebied van 

MaaS zijn veel ontwikkelingen, maar 

men zoekt nog naar de optimalisatie 

van het ov. De kloof tussen arm en 

rijk groeit; hoe voorkomen we mobi-

liteitsarmoede?

2. Economisch
De huidige economische groei leidt 

tot grotere vraag naar capaciteit 

Grensoverschrijdende, snelle en betaalbare 

railverbindingen dragen bij aan het bereiken 

van internationale klimaatdoelstellingen.

Foto: Rick Keus  

kan de railsector bijdragen aan de 

woningbouwopgave, klimaatdoel-

stellingen en energietransitie. 

5. Politiek
In de politiek komt er steeds meer 

aandacht voor mobiliteit en de rail-

sector in het bijzonder vanwege de 

verduurzaming. De railsector kan 

hier actief aan bijdragen door met 

initiatieven te komen van samen-

werking met andere modaliteiten en 

de overheid. Innovaties en samen-

werking zijn daarbij essentieel om 

het maatschappelijk en economische 

rendement te vergroten.  

6. Internationaal
Het momentum rondom internati-

onaal railvervoer duurt voort; zo-

wel reizigers, verladers en werkge-

vers zien treinreizen als duurzaam 

alternatief voor vliegen. De verbe-

teringen die nodig zijn zoals ticket-

ing, meer materieel en goede reis-

informatie gaan niet snel genoeg. 

Mogelijk dragen nieuwe wet- 

en regelgeving vanuit de Euro-

pese Commissie bij aan een ver-

snelling.
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2. Missie, visie en ambities 
De missie, visie en ambities van Railforum vormen de basis van de vereniging, 

waar we events, kenniskringen, gesprekken en werkgroepen op afstemmen. 

De missie van Railforum is: 

Foto: Michiel Ton

“Railforum is het onafhankelijke kennisnetwerk van bedrijven en organisa-

ties die actief zijn in de brede railsector. Centraal in de vereniging staat het 

uitwisselen van kennis en ervaringen, om zo het maatschappelijk en eco-

nomisch rendement van railvervoer te vergroten. Accent ligt op het ver-

snellen 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.”

De visie van Railforum is:

“Versnellen van transities in de railsector voor betere mobiliteit in Nederland.” 

• De bijeenkomsten van Railforum zijn doeltreffend en waardevol voor leden en     

stakeholders en sluiten aan op het jaarplan en ontwikkelingen in de railsector.

• Onze vleugels slaan we uit naar andere internationale spelers.

•  De ontmoetingen en resultaten dragen bij aan beter ov en railvervoer, voor     

maatschappij, gebruikers en bedrijven. Deelnemers ervaren deze meerwaarde 

en zijn in toenemende mate (pro)actief. 

• Voortgang en resultaten zijn zichtbaar en herkenbaar voor betrokkenen en 

zetten hen aan tot (gezamenlijke) verbeteringen. 

•  Het aantal actieve leden, partners en ZP’ers in het Railforum netwerk neemt 

toe.

Deze punten vormen tevens de basis van de ambities voor 2023/2024: 
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Foto: Michiel Ton

Bij Railforum kiezen we ervoor om de grote lijnen uit het vorige jaarplan te be-

houden. Toch zijn er wat accenten verlegd. We willen nadrukkelijker onze vleu-

gels uitslaan naar koepels van andere branches om maatschappelijke uitdagingen 

aan te gaan en samen tot de beste klantoplossingen te komen. Zo willen we 

onder andere disrupti e vanwege nieuwe mobiliteitsvormen niet veroordelen, 

maar juist omarmen. Onze focuspunten vanuit Railforum zijn hierbij; inspirati e 

op inhoud en verbindingen tussen mensen initi ëren en verbeteren. Bovendien 

zien we als gemene deler dat Europees denken én Europees samenwerken een 

rode draad vormen.

Met dit jaarplan willen we onze ambiti es voor 2023-2024 duidelijk 

verwoorden. Tegelijkerti jd is de realisati e hiervan alleen mogelijk als er een 

goede samenwerking is tussen bestuur, team, leden en partners van Railforum. 

Samenwerken en kennisdelen blijven essenti eel. 2023 is het European Year of 

Skills. Na het European Year of Rail (2021) en European Year of Youth (2022), 

opnieuw momentum om onze railsector in de spotlights te zett en. We zullen 

ook nadrukkelijker leden vragen om jonge collega`s mee te nemen; dat vergroot 

ons netwerk en zorgt voor meer verbinding tussen de generati es. Het Railforum 

bestuur en team zett en zich graag samen met jou in bij het verwezenlijken van 

alle doelen!

Met hartelijke groet ook namens het team van Railforum, 

Corina de Jongh

Directeur Railforum

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

3. Tussen de plannen door

Tessa van Beek Petra SlichterIngrid Cozijnsen

Corina de Jongh Silvan Ammeraal
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Thema’s

• Mobiliteit in 2050: wat verwachten we van de toekomst?

• Bijdrage railsector aan (toekomsti ge) maatschappelijke vraagstukken.

• Effi  ciënter benutt en van alle (nieuwe) modaliteiten en inzicht creëren in 

afwegingen die hierbij gemaakt (kunnen) worden.

• Ontwikkelen acti eplan internati onaal railvervoer en komen tot concrete 

aanbevelingen.

• Gewenste serviceniveau, ook bij calamiteiten, bepalen met elkaar.

• Zorgdragen voor een inclusieve mobiliteit en waken voor mobiliteitsarmoede.

• Onderzoeken kantelpunt waarop automobilisten voor het ov kiezen.

• Cybersecurity: samen invullen van beleid binnen de railsector.

• Materieelonderhoud: inzet op circulariteit en duurzaamheid. Digitalisering en 

professionalisering vormen hiervoor de basis.

• Slimmer werken bij minder personeel; gebruik digitalisering en innovati es om 

personeelstekorten deels tegen te gaan.

• Ontwikkelen innovati es voor klimaatneutraal en klimaatbestendig railvervoer.

• Streven naar geluid- en trillingvrij railvervoer.

• Verbeteren van de ketensamenwerking bij assetmanagement.

• Onderzoeken hoe de spoorsector de energietransiti e kan helpen te versnellen.

• Uitstralen van ‘trots en vertrouwen’ van de branche en combineren van 

enthousiasme, kunde, techniek en innovati es.

• Verbeteren van randvoorwaarden voor samenspel.

• Versnellen van innovati es en sturing geven aan Europese normen.

Onderwerpen

Scenario’s

Services

Smart & Safe

Strak, 

Schoon & Stil

Samenspel

Betrokken bestuursleden

• Materieelonderhoud 

   o.l.v. Hakan Zor

Betrokken Kenniskring

• Internati onaal Railvervoer 

   o.l.v. Bas Bakker

• Stedelijke Rail 

   o.l.v. voorzitt ersfuncti e vacant

• Geluid en Trillingen 

   o.l.v. Hans van Leeuwen

• Systeemintegrati e 

   o.l.v. Liselott e Rijnders en Lex Frunt

Per thema beschrijven we welke onderwerpen en acti es we oppakken. Ieder thema is bij twee bestuursleden belegd en 

samen met de leden agenderen we deze onderwerpen in 2023-2024. Dit kan op vele manieren. Leden zijn dus van harte 

welkom om een bijdrage te leveren.

Klaas Boersma

Strategic Advisor Airport 

Master Planning,

Royal Schiphol Group

Bas Bakker

Directeur 

Capaciteitsmanagement,

ProRail

Jan Koers

Directeur Innovati e,

InTraffi  c

Claudia Zuiderwijk

Algemeen directeur, 

GVB

Menno Nobel

Commercieel Directeur, 

Thales Nederland

Fred Dissel

Business Unit 

Manager Rail 

Soluti ons and Services,

 Siemens Mobility 

Carel Robbeson

Voorzitt er Rail Cargo 

informati on Netherlands

Michiel van den Munckhof

Managing Director Rail 

BAM Infra Nederland

Tijmen Voet

Directeur Netwerkont-

wikkeling & -Ontwerp,

NS

Peter Boom

Director Rail Asset 

Management and 

Digiti sati on, RHDHV

4. Thema’s en concrete doelen
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Binnen dit thema zijn we extra nieuwsgierig naar wat er om ons heen gebeurt 

en zijn we alert op maatschappelijke ontwikkelingen; in het heden en in de toe-

komst. Kunnen we leren van en met andere sectoren? Hoe kunnen we samen 

met andere modaliteiten bijdragen aan een betere mobiliteitsbeleving en benut-

ti ng van de reiziger? 

Bij scenario`s agenderen we de volgende onderwerpen:

• Mobiliteit in 2050; wat verwachten we van de toekomst?

• Bijdrage railsector aan maatschappelijke vraagstukken.

• Effi  ciënter benutt en van alle modaliteiten en inzicht creëren in afwegingen 

die hierbij gemaakt (kunnen) worden.

Innovati e, digitalisering en samenwerking zijn drie kernwaarden binnen het the-

ma scenario`s. Als we de blik richti ng 2050 werpen moeten we het gesprek voer-

en over de invloed van klimaatverandering op de railsector, maar ook hoe vraag 

en aanbod er in 2050 mogelijk uitzien. Wat gebeurt er rondom stedelijke én land-

elijke inrichti ng dat invloed heeft  op de mobiliteit en in het bijzonder het spoor? 

Daarnaast zijn er nog vele andere maatschappelijke vraagstukken, zoals de ener-

gietransiti e, woningbouwopgave, inclusieve samenleving en personeelstekorten 

die ieder de railsector raken. Samen met de leden en partners moeten we onder-

zoeken op welke wijze we dit kunnen agenderen binnen Railforum.  

4.1 Scenario’s
“Om de trein de standaardoptie te laten zijn voor reizen binnen Europa moeten 

we innoveren in samenhangende diensten om de reiziger zo veel mogelijk te 

ontzorgen tijdens de reis. Samenwerking is daarvoor cruciaal.”

Suzanne Hiemstra-van Mastrigt, TU-Delft

Foto: Vasilis Ververidis (Dreamstime.com)

S C E N A R I O ’ S
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4.2 Services
“Samenwerking op Europees niveau is meer dan ooit noodzakelijk om het 

fantastische potentieel van onze spoorinfrastructuur optimaal te benutten.”

Marleen van de Kerkhof, Dual Inventive

De dienstverlening in het ov in Nederland staat onder druk door diverse maat-

schappelijke uitdagingen. Het gewenste serviceniveau voor de klant wordt niet 

alti jd gehaald. En hoe wordt er gecommuniceerd bij calamiteiten? Wat zijn de 

minimale eisen aan deze crisiscommunicati e en welke ketenafspraken willen 

we hierover maken? Het blijft  ook in elke situati e essenti eel om te staan voor 

inclusieve mobiliteit ter voorkoming van mobiliteitsarmoede. Digitalisering is 

daarbij van groot belang en kan helpen om uitdagingen op te lossen, mits de 

opti male balans tussen mens en technologie bereikt wordt. Het uiteindelijke 

doel is klanten terug te winnen en te behouden. Welke rol speelt MaaS in dit 

speelveld en wat is het kantelpunt waarop automobilisten daadwerkelijk voor 

de trein kiezen als alternati eve modaliteit?

Internati onaal railvervoer staat in de spotlights. Terecht, want railvervoer is een 

duurzaam alternati ef voor vervuilende modaliteiten. De klantgerichtheid kent 

nog fl inke uitdagingen voordat het brede publiek het railvervoer ook daadwerk-

elijk omarmd als alternati ef. Binnen Railforum is de kenniskring Internati onaal 

railvervoer opgestart in 2022 en zijn er inmiddels werkgroepen geformeerd 

die zich richten op; concurrenti e & fi nanciering materieel, quick wins en sam-

enwerking & cultuur. In 2023 gaat de kenniskring aan de hand van haar eig-

en acti eplan meer verbinding zoeken met Europese partners om gezamenlijke 

knelpunten te onderzoeken en op te lossen. In het najaar van 2023 zal de 

kenniskring haar aanbevelingen aan de relevante partners aanbieden, uiteraard 

inclusief handreiking om samen te komen tot verbeteringen voor de internat-

ionale reiziger.

Bij services agenderen we de volgende onderwerpen:

• Ontwikkelen acti eplan internati onaal railvervoer en komen tot concrete 

aanbevelingen.

• Gewenste serviceniveau, ook bij calamiteiten, bepalen met elkaar.

• Zorgdragen voor een inclusieve mobiliteit en waken voor mobiliteits-

armoede.

• Onderzoeken kantelpunt waarop automobilisten voor het ov kiezen.

S E R V I C E S

Foto: NS afdeling beeld
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4.3 Smart & Safe
“Innovatie en samenwerking zijn sleutelwoorden om de 

cyberweerbaarheid in onze railsector te vergroten.”

Ahmet Eraslan, RET

Digitale veiligheid. Het lijkt ieder jaar relevanter te worden. In 2022 is dit pijn-

lijk duidelijk geworden door de wereldwijde gebeurtenissen die bijdroegen aan 

destabilisati e van (digitale) veiligheid. De eerste stappen om awareness te creër-

en rondom cybersecurity binnen de railsector zijn gezet. Railforum zet in 2023-

2024 in op een vervolg, we onderzoeken mogelijke governance afspraken en 

blijven inzett en op verbetering van samenwerking binnen en buiten de railsector. 

Bij Smart & Safe agenderen we de volgende onderwerpen:

• Cybersecurity; samen invullen van beleid binnen de railsector.

• Materieelonderhoud; inzet op circulariteit en duurzaamheid. Digitalisering 

en professionalisering vormen hiervoor de basis.

• Slimmer werken bij minder personeel; gebruik digitalisering en innovati es om 

personeelstekorten tegen te gaan.

Grondstofprijzen sti jgen enorm. Door slim en voorspelbaar onderhoud kunnen 

grondstoff en beter benut worden. Duurzaamheid en circulariteit nemen een be-

langrijke plaats in. Daarnaast onderzoek we met de leden welke andere aspecten 

van veiligheid een rol spelen die binnen Railforum opgepakt kunnen worden, 

bijvoorbeeld fysieke veiligheid. Personeelstekorten zijn een uitdaging voor iede-

re branche, hoe kan de railsector d.m.v. digitalisering en innovati e hier slim op 

inspelen? Slimme oplossingen kunnen tevens bijdragen aan een oplossing voor 

de wereldwijde groei van railvervoer.

S M A R T  &  S A F E

Foto: Thales
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Het ‘huis op orde’ betekent in de railsector dat de infrastructuur en rollend materieel in topcond-

iti e zijn voor beschikbaar, betrouwbaar, schoon, sti l en veilig railvervoer. De negati eve verander-

ingen van het klimaat zijn o.a. van invloed op de infrastructuur. Hoe blijft  de railsector klimaat-

bestendig opereren? Circulariteit en duurzaamheid zijn belangrijke maatschappelijke waarden en 

dus ook voor de railsector. Elektrifi cati e en waterstof zijn nieuwe energiebronnen in het spoor die 

we ook steeds meer terug zien. Dit vraagt om  een open en Europese blik. We moeten daarnaast 

ook kijken hoe we kunnen bijdragen aan The Green Deal en waar het mogelijk is om met andere 

sectoren de handen ineen te slaan. De consultancyleden binnen Railforum onderzoeken in 2023 

hoe de railsector de energietransiti e kan helpen te versnellen.

Binnen dit thema opereert ook de kenniskring Geluid & Trillingen o.l.v. Hans van Leeuwen. Is het 

mogelijk om naast kennisdeling ook daadwerkelijk prakti sch aan de slag te gaan om geluid en tril-

lingen te reduceren?

Er zijn veel spelers die zich bezighouden met assetmanagement. Hoe opti maal werken de proces-

sen en samenwerkingen om bij te dragen aan een Strak, Schoon & Sti l railvervoer? Hoe kunnen 

we zorgen dat de railsector profi teert van een opti male samenwerking en kennisoverdracht tussen 

de marktparti jen, bijvoorbeeld door het delen van data?

Bij Strak, Schoon & Sti l agenderen we dus de volgende onderwerpen:

• Ontwikkelen innovati es voor klimaatneutraal en klimaatbestendig railvervoer.

• Streven naar geluid- en trillingvrij railvervoer.

• Verbeteren van de ketensamenwerking bij assetmanagement.

• Onderzoeken hoe de railsector de energietransiti e kan helpen te versnellen.

4.4 Strak, Schoon & Stil

Foto: Rick Keus

“Het klimaat is zo ontzettend belangrijk. De spoorsector kan op meerdere 

wijzen helpen om de benodigde energietransitie te versnellen.” 

Jos van Kleef, Goudappel

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

S A M E N S P E L

Samenwerking in de railsector. Een van de belangrijkste pijlers waarom Railforum 

in 1992 is opgericht. Dit thema staat nog steeds hoog op de agenda. De lessen 

die we in 2022 trokken uit de diverse opstellingen binnen systemisch werken, 

hebben ons laten zien dat we meer ‘trots en vertrouwen’ willen uitdragen. De 

railsector barst van de enthousiaste en kundige mensen. Bovendien vormen 

technologie en innovati es onmisbare schakels om de railsector te verbeteren en 

interessant te maken voor de buitenwereld. Dit helpt ook bij de personeelsvraag: 

“hoe brengen we dit enthousiasme over op elkaar en de buitenwereld?” De rail-

sector moet de ‘club’ zijn waar mensen bij willen horen. Hiervoor willen we vanaf 

2023 ook Raildagen organiseren.

Tegelijkerti jd kunnen we laten zien hoe de spoorwereld werkt en vol zit met 

(complexe) processen en technieken waarbij mens en machine samenkomen. 

Inzicht in elkaars situati e draagt bij aan een betere samenwerking binnen de 

railsector. Inzicht kan tegelijkerti jd ook nutti  g zijn voor andere stakeholders en 

het wederzijdse vertrouwen laten toenemen. Waarom lopen processen zoals ze 

lopen? De kenniskring systeemintegrati e onder leiding van Liselott e Rijnders en 

Lex Frunt levert hier een bijdrage aan. De (maatschappelijke) meerwaarde van 

het verbinden van mensen en organisati es in een ecosysteem binnen (en buiten) 

de railsector willen we onderzoeken.

Daarnaast is samenspel van groot belang om tot nieuwe innovati es te komen. 

Hier is een koppeling met andere thema`s goed te maken; bij ieder thema zijn 

technische, commerciële of logisti eke innovati es denkbaar, daarbij is het noodzak-

elijk dat Railforum-leden kennis en kunde delen zodat de reiziger kan profi teren 

van betere diensten. Daarbij kijken we naar Europese ontwikkelingen.

Bij Samenspel agenderen we de volgende onderwerpen:

• Uitstralen van ‘trots en vertrouwen’ van de railsector. Combineren van 

enthousiasme, kunde, techniek en innovati es.

• Verbeteren van randvoorwaarden voor samenspel.

• Versnellen van innovati es en sturing geven aan Europese normen.

Foto: Michiel Ton

“Samenwerking is de basis om de railsector te 

verbeteren. Inzicht in elkaars denken en 

handelen is daarbij essentieel.”

Liselotte Rijnders-Gijsbers, ProRail
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Railforum is de veilige ontmoeti ngsplek waar parti jen uit de mobiliteitssector 

elkaar ontmoeten en inspireren. Wij bieden een platf orm als vrijhaven voor pre-

discussies, jagen nieuwe denkstromen aan en verbinden met andere platf orms. 

Ook agenderen we onderwerpen die nergens anders besproken worden. Zo 

ontstaan bij Railforum nieuwe verbindingen en inzichten waardoor men de 

prestati es kan verbeteren en tot nieuwe innovati es komt. De vereniging draait 

op 2.500 acti eve leden, werkzaam bij 100 aangesloten bedrijven en overheden, 

35 non-profi t organisati es en 45 zelfstandig professionals. Alle relevante 

organisati es in de railsector zijn vertegenwoordigd. Dit maakt Railforum een 

uniek platf orm. 

In 2023-2024 zett en we in op verbreding en verdieping van ons netwerk. Bin-

nen de aangesloten organisati es zijn nog veel mensen werkzaam die Railforum 

niet kennen, maar voor wie het netwerk wel van toegevoegde waarde kan zijn. 

We zett en in op persoonlijk contact om ons netwerk te onderhouden, te ver-

groten (bij toegevoegde waarde) en te verdiepen. Railforum is zichtbaar, bena-

derbaar en heeft  een open houding naar alle parti jen. Events bij Railforum zijn 

zoveel mogelijk live. Digitale events kunnen daarnaast snel en ondersteunend 

bijdragen aan de doelen die we willen behalen. Hybride events worden vanwege 

de complexiteit en kosten niet georganiseerd.

In samenwerking met de leden: 

• Agenderen we de juiste thema’s.

• Zoeken we verbinding met parti jen binnen én buiten de railsector in binnen 

én buitenland.

• Sti muleren we te kiezen voor kansen en samenwerkingen.

• Bieden we handelingsperspecti ef om die kansen te pakken.

• Pakken we door tot de realisati e een feit is!

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

tempo en legt (nieuwe) verbindingen tussen stakeholders.
Foto: Michiel Ton

Ontmoeten, verbinden, 
inspireren en verbeteren

5. Rollen
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6. Kenniskringen
Acti eve kenniskringen in 2023 zijn:

• Geluid en Trillingen o.l.v. Hans van Leeuwen

• Internati onaal Railvervoer o.l.v. Bas Bakker

• Materieelonderhoud o.l.v. Hakan Zor

• Stedelijke Rail o.l.v. voorzitt ersfuncti e vacant

• Systeemintegrati e o.l.v. Liselott e Rijnders en Lex Frunt

De kenniskringen van Railforum 

komen periodiek bij elkaar en organi-

seren  ieder jaar minstens één sessie 

voor een bredere groep. De kennis-

kringen behoren tot een thema en 

worden ondersteund door het be-

stuur en team. 

Foto: Railforum

Jonge Veranderaars (JV) is hèt 

jongerennetwerk in de railbran-

che. Het netwerk biedt young 

professionals (t/m 35 jaar) de 

kans om hun netwerk uit te breid-

en, kennis en ervaringen uit te 

wisselen en elkaar te stimuleren 

om te blijven veranderen. Railfo-

rum draagt financieel bij aan dit 

netwerk en biedt ondersteuning 

vanuit het team.

Zo’n 600 young professionals en 

studenten zijn aangesloten bij JV. 

Gezamenlijk vertegenwoordigen 

zij een breed scala aan bedrijven 

en organisaties uit de railsector. 

Dit maakt JV uniek. De potentie 

van JV zit in het benutten van de 

kennis en het netwerk van de led-

en en Railforum. JV organiseert 

voor haar leden activiteiten, zoals 

studiereizen, skill workshops en 

de Summer Challenge, waarmee 

ze een breed beeld van de mobili-

teitssector toont. 

JV richt zich op nieuwe genera-

ties. Zij werken aan het versnel-

len van positieve veranderingen 

in de mobiliteitssector, door de 

jonge talenten een plek te geven 

Foto: Railforum

om in verbinding te komen met 

branchegenoten, managers en 

bestuurders uit de railsector, én 

deze mensen te inspireren en aan 

te zetten tot actie.

Doe (actief) mee met JV!

Help jij mee met de organisatie 

van activiteiten in een commissie 

of in het bestuur? 

Of meld je je graag aan voor onze 

activiteiten of borrels? 

Ga voor meer informatie naar: 

www.jongeveranderaars.nl

Het motto van JV voor 2023 luidt als volgt:
“Jonge Veranderaars creëert ruimte voor de nieuwe generati e en zet aan tot acti e!”
Christi aan Sijmons, voorzitt er Jonge Veranderaars

7. Jonge Veranderaars 
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Ik voel mij vereerd dat ik door het bestuur van Railforum ben voorgedragen en gekozen als nieuwe voorzitt er van Railforum. 

Dank voor het vertrouwen! De leden van het bestuur en ik zett en, samen met jullie, de leden, de schouders eronder. Als 

bestuurslid heb ik mij al mogen inzett en vanuit de ‘overheden’ en de kenniskring ‘stedelijke rail’. Railforum is een unieke 

plaats om bijeen te komen en onderwerpen te agenderen die nergens anders geagendeerd worden. We mogen trots zijn op 

onze sector zonder dat het ons minder greti g maakt om ons verder te verbeteren. Voor 2023 ligt de nadruk op de kansen 

die het (internati onaal) treinvervoer de samenleving biedt. Railvervoer is veilig en duurzaam en draagt bij aan belangrijke 

maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaat, woningbouw, welvaart en welzijn. 

Ik ben uitermate enthousiast en gedreven om nu de handschoen van voorzitt er op te mogen pakken en hou ervan om 

mensen en organisati es met elkaar in verbinding te brengen en samen aan de slag te laten gaan met wat hen bindt. 

Samen op weg naar resultaat!

8. Nieuwe voorzitter
Foto: Fotostudio Jacobson

Welkom Christel Mourik

9. Speech Wouter Koolmees
President-directeur NS | Ledendiner 13 december 2022

Foto: Fotostudio Jacobson

Ik ben ruim een maand werkzaam bij 

NS en heb al veel enthousiaste en be-

trokken collega`s ontmoet. Een van 

de onderdelen van mijn inwerktraject 

was het meelopen als conducteur. 

Een mooie ervaring en ook hierbij zie 

ik het trots van NS`ers dat zij uitstra-

len. Maar ik zie ook de uitdagingen 

waar we als NS voor staan; perso-

neelstekorten en veel zieken wat 

o.a. leidt tot uitval van treinen waar 

de reiziger door gedupeerd wordt. 

Op korte termijn lossen we een deel 

van het tekort op door de inzet van 

kantoorpersoneel en het inhuren van 

parti culiere beveiligers in de avon-

duren, maar dit is geen structurele 

oplossing. We werken hard aan het 

opleiden en werven van personeel. 

NS wordt beoordeeld op basis van 

uitval, treinen die op ti jd rijden, be-

zetti  ngsgraad, etc. maar dit gebeurt 

nog teveel met vergelijkingen met 

2019. De patronen van reizigers zijn 

veranderd en deze veranderen niet 

terug naar de periode voor corona. 

We werken vaker thuis en mensen 

zitt en op met name op dinsdag en 

donderdag  in de trein. Daarnaast 

hebben mensen andere verwachti n-

gen waar we op in moeten spelen, 

zoals dat zij niet meer gewend zijn 

aan te drukke treinen. We moeten 

ons aanpassen aan de nieuwe reali-

teit. Er is genoeg somberheid, maar 

er zijn ook voldoende handvatt en om 

een slag te maken met de positi eve 

ontwikkelingen. 

Samenwerking met andere part-

ners, zoals werkgevers en onder-

wijsinstellingen is nodig. Goed om 

binnen Railforum hierover met el-

kaar gesprekken te blijven voeren. 

Ik hoop op een verdere kennismaking 

met alle leden binnen Railforum en 

een pretti  ge en vruchtbare samen-

werking. 

Graag tot ziens bij Railforum!
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ADSE Consultancy & Engineering
Alom
ALSTOM
APPM Management Consultants
ARCADIS
Arriva Personenvervoer Nederland
ASSET Rail
AT Osborne
BAM Infra Rail
Berenschot
Brouwer Technology
Conclusion
Connexxion
DEKRA Rail
Deltares
De Meteoor
DGMR
DHM advies
Draka Kabel
Dual Inventive
Dura Vermeer
Eurailscout Inspection & Analysis
European Sleeper
Fleetshield
Fugro Raildata
Gemeente Amsterdam
Gemeente Den Haag
Gemeente Eindhoven
Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Rotterdam, Ingenieursbureau
Gemeente Utrecht
GMT Benelux
Goudappel
Graniet Import Benelux
GVB
Havenbedrijf Rotterdam
Heatpoint
HTM Personenvervoer
Infraspeed Maintenance
Inspectie Leefomgeving en Transport
InTraffic
Keolis Nederland
Kummler+Matter
Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Ministerie van I&W
Mott MacDonald NL
Movares
NS Groep
Pilz Nederland
PINTSCH GmbH
Pon Logistics
ProRail
Provincie Fryslân 
Provincie Gelderland
Provincie Groningen
Provincie Limburg
Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Holland
Provincie Overijssel
Provincie Utrecht
Provincie Zuid-Holland
Qbuzz
Railcenter
RET
Ricardo Rail
Rijkswaterstaat
Royal HaskoningDHV
Royal Schiphol Group
Siemens Mobility
Sogeti Nederland
Stadler Service Nederland
Stevin Technology Consultants
Stibbe 
Stork Technical Services Nederland
Strukton Rail
Supply Value
Sweco Nederland
Swietelsky Rail Benelux
Thales Nederland
TNO 
T-Systems
VD Leegte Metaal
Vervoerregio Amsterdam
voestalpine Railpro
Voith Turbo
VolkerRail Nederland
Vossloh ETS
Vialis Railway Systems | VRS
Wabtec/Mors Smitt

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


