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Beste reizigers, we wensen u een goede treinreis

+2 minuten
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Eenvoudig betalen 
en in-uitchecken

Toegankelijke
treinen en
stations

Reizen van
en naar

het station

Goede 
reisinformatie 

Overstappen Tijd nuttig en 
aangenaam 

besteden

€

Bijdragen aan reis van deur-tot-deur



Kiosk Bloemist WereldklasseWereldklasse
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Stations van wereldklasse



Kiosk Bloemist WereldklasseWereldklasse
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Feedback reizigers Veel in de media Aandeelhouder & 
concessieverlener

ProRail,
vervoerders,
overheden

Overleg met
belangen-

organisaties

Politiek

Midden in de samenleving

…
…

NEWS
......



Feiten, aantallen 

en cijfers

NS in cijfers
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1,2 miljoen
treinritten per dag

17 miljard reizigers-
kilometers per jaar

410.000 x rond aarde

9 miljoen Nederlanders 
reizen jaarlijks met NS

Amsterdam Centraal: 
165.000 reizigers per dag

6.830 km spoor
‘van Utrecht tot Tibet’,

9.000 wissels

3.430 machinisten
en 2.950 conducteurs,
2.500 diensten per dag

Opbrengsten 2015:
4.97 miljard euro

Winst:
118 miljoen euro

Drukste spoor ter wereld
1. Nederland

2. Zwitserland
3. Japan

32 1

mld.71



Feiten, aantallen 

en cijfers

Klantcontacten

8

1,9 miljoen 
contactmomenten 

met klanten per jaar

…
…

500.000 reis-
adviezen per dag
(inclusief NS app)

…

210.000 followers 
via Twitter 

@NS_online

1.172.000
verstuurde tweets

20 miljoen kopjes 
koffie per jaar

4.376 trein-
gerelateerde flirts

per jaar

210.000 volgers, online dialoog, 

webcare, klantenbinding en feedback 

verzamelen. 

200.000 fans, verassen, marketing en 

PR. Opkomend als webcare kanaal

19.000 volgers, informeren en 

recruitment.

7.800 abonnees, 16.000.000 

weergaven, 



Onze visie
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+
Als NS zetten we sociale media in om persoonlijke 

relaties met klanten op- en uit te bouwen. 

Dit doen we via warm contact en door spontaan te 

verrassen. We organiseren en participeren (in) de online 

dialoog over ons merk en geven hier richting aan. Door 

de interactie en het verhaal van NS te vertellen, bouwen

we aan en beschermen we onze reputatie.
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Hoe dan?
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”Niet het communiceren zelf staat centraal maar het sturen, faciliteren, 

afremmen, aanjagen, redigeren en begeleiden van al het 

gecommuniceer in en om de organisatie, om vertrouwen te winnen en 

daarmee de license to operate; Alle gedrag is communicatief, het gaat 

dus om de impact van alle handelen van de organisatie zelf en van 

anderen om de organisatie heen!”

Betteke van Ruler - Professor in de communicatie



Meten is weten!
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https://in.coosto.com/bridge?pid=17185&dashid=11331
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Waarom ook al weer?
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Ik hoop dat u heeft genoten van onze reis!
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#Durftevragen

Uw gastheer:

Gerjan Vasse - Communicatie

GGJVasse

06 - 175 109 20


