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NS al meer dan 175 jaar in Nederland 
En nog steeds een ‘cool & innovatief’ 
brand?
Frank Ardesch
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Presentator
Presentatienotities
De huidige uitdagingen vragen om meer focus in de onderscheidende en relevante rol van NS (moeilijke zin, kun je ook skippen en meteen naar de uitdagingen gaan)



Wat voor reiziger ben ik?
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Frank Ardesch
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Wie is NS ?



Trends & Ontwikkelingen

Presentator
Presentatienotities
Trens benoemen en aangeven dat we al klimaatneutraal zijn, en straks energieneutraal



Onze ambitie

Presentator
Presentatienotities
Brede mobiliteitsaanbieder



NS Merkwiel 

Meer uit je reis
Meer uit je dag



Onze grootste uitdaging
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4 inzichten 2 jaar geleden

Veel verschillende strategieën & 
innovaties

Veel mensen werken aan de 
blije klant

Rendementsuitdaging Zakelijk & consument 2 gescheiden werelden



5de inzicht: innovatiekracht 
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“Noodzakelijk om te innoveren, 
dus eerder een risico als we het 

niet doen”

Innovatiekracht van huidige organisatie niet 
voldoende voor realisatie van de ambitie



Klantinnovatie & Strategie

Bijdrage aan alle 3 de KPI’s, op zoek naar de sweetspot Scope middellange termijn



Customer experience: onze basis
Succesvol en duurzaam emotionele klantbehoeften invullen in de gehele klantreis
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Presentatienotities
9 elemten van het algemeen oordeel



9 Journey 
stages
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independance
happy

De emotionele klantreis
Als basis voor storytelling



Design & Innovatie principes
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En niet alleen op inhoud….transformatie is vereist
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....en daarvoor moeten we onze competenties maximaal inzetten

Beslissen en activiteiten initiëren

Overtuigen en beïnvloeden

Strategieën en concepten formuleren

Resultaten leveren en aan de verwachtingen van de klant voldoen

Ondernemend en commercieel denken



Innovaties
Samen met partners
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De huidige uitdagingen vragen om meer focus in de onderscheidende en relevante rol van NS (moeilijke zin, kun je ook skippen en meteen naar de uitdagingen gaan)



NS commerciële strategie

…..gedifferentieerd op branding, modaliteiten, geografie en innovatie horizon

De NS app
 Persoonlijke & Proactief

 Landelijk, voor 9 miljoen reizigers

 Meer dan het OV

NS Innovatieve platfrom
 Proeftuin voor innovatieve concepten

Hely
 Mobiliteit van de toekomst aanbieden

 Groei van lokaal naar landelijk en breed 
aanbod modaliteiten

Transformatie DisruptieOptimalisatie
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Presentatienotities
Route plannen, van en naar het station vervoer regelen (bijv. een OV fierts of een taxi), fiets voorraad checken
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Presentator
Presentatienotities
Met de trein reis je door heel Nederland, op plekken waar je nog nooit geweest bent. We geven je informatie en inspiratie over Nederland



Nieuwe vormen van reizen en betalen in het OV – enkele initiatieven



NS en auto’s
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Al 23 jaar een partnership met GreenWheels….en daardoor al 15.800 minder auto’s in Nederland
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NS op de DDW. Waar we de reis van morgen hebben laten testen door de bezoekers.
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Innovatie week & Dutch Design Week
samen met met Mecanoo & Gispen

Presentator
Presentatienotities
NS op de DDW. Waar we de reis van morgen hebben laten testen door de bezoekers.



TU Delft: 4 teams aan de slag met ‘Reistijd is eigen tijd’
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Presentator
Presentatienotities
Out of the box interieur concepten die nu deels worden uitgevoerd om te testen in een innovatietrein



Thema tijdsbesteding voor en door jongeren
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Presentator
Presentatienotities
Concepten die 



En wat levert het op?

Elke dag meer tevreden reizigers
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2018
83,8

Presentator
Presentatienotities
Een zeer belangrijke KPI is Klanttevredenheid. Deze is sinds de nieuwe merkaanpak ook flink gestegen



Naar 1 NS…met een refresh van het NS Merk
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!!JA ZEKER!!
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De huidige uitdagingen vragen om meer focus in de onderscheidende en relevante rol van NS (moeilijke zin, kun je ook skippen en meteen naar de uitdagingen gaan)



Kom kijken op de Dutch Design Week
20 tm 28 oktober in Eindhoven (Ketelplein)
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