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Merci en bravo aan
al onze medewerkers
voor hun engagement
en hun inspanningen
in deze uitzonderlijke
tijden.
#MoveSafe

de toekomst

bouwen

In de eerste maanden van dit jaar
werden we geconfronteerd met een
sanitaire crisis van een buitengewone
omvang. Het was voor ons belangrijk
om de evolutie van deze crisis op
de voet te volgen. Het was immers
essentieel dat NMBS zijn vitale rol
voor ons land kon blijven spelen.
Wie de trein absoluut nodig had om
zich te verplaatsen, moest op ons
aanbod kunnen rekenen.
Onze opdracht van openbare
dienstverlening diende voortgezet.
Die opdracht zit verweven in het DNA
van de spoormedewerkers, die er alles
aan deden om in deze crisissituatie
de treindienst te verzekeren. Ik wil al
onze medewerkers van harte bedanken
voor hun inspanningen en hun inzet
voor het werk.

Het is nu aan de wereld, België,
de bedrijven en alle inwoners om
de toekomst te (her)bouwen en om
vooruit te kijken. Want de uitdagingen
zijn niet verdwenen, integendeel.
Bij NMBS zijn we ervan overtuigd dat
de trein over grote troeven beschikt
om een veilige en duurzame mobiliteit
te ontwikkelen. Hiervoor willen we
meer dan ooit onze klanten centraal
plaatsen in alles wat we doen,
en daarbij de nadruk leggen op
de stiptheid, de reizigersinfo,
het treinaanbod, het onthaal en
het comfort van onze stations en
treinen. We ontwikkelen een nieuwe
bedrijfscultuur, gericht op een grotere
efficiëntie van onze processen en
werkorganisatie en met oog voor
het welzijn van onze medewerkers.

Gedurende heel de crisis bleven
we actief, met een treindienst
van nationaal belang van 23 maart
tot 3 mei, zodat we onze reizigers 75 %
van het normale aantal plaatsen
konden aanbieden. We hebben
daarnaast ongeziene sanitaire
maatregelen genomen, zowel voor
onze klanten als ons personeel,
zodat iedereen in alle veiligheid kon
reizen en werken. De gebeurtenissen
zullen uiteraard nopen tot een nieuwe
visie op de wereld van morgen.

We positioneren ons als
een maatschappelijk
verantwoordelijke, duurzame,
inclusieve, diverse en financieel
gezonde onderneming. Om onze
doelstellingen in al die domeinen te
bereiken, hebben we een ambitieus en
gestructureerd actieplan ingevoerd.
Onze transformatiestrategie begint
zijn vruchten af te werpen.
In 2020 zetten we deze strategie met
alle kracht voort om ons grondig voor
te bereiden op de concurrentie terwijl
we ondertussen onze opdracht van
openbare dienst volbrengen.
Sophie Dutordoir, CEO

Sophie Dutordoir, CEO van NMBS
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Als ruggengraat van het
openbaar vervoer, wil NMBS
een duurzame en betrouwbare
oplossing bieden voor de
mobiliteit in België.
NMBS vertrekt hierbij van
haar drie kernactiviteiten:
Haar reizigers veilig, stipt en comfortabel
per trein op hun bestemming brengen
Het beheren en onderhouden van treinen
op een efficiënte en doordachte manier
Een klantvriendelijk onthaal in functioneel ingerichte
stations garanderen
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NMBS heeft vijf
prioritaire doelstellingen
bepaald:

De transformatiestrategie
bestaat uit 11 werven

Veiligheid en stiptheid voorop

5 WERVEN MAKEN EEN TASTBAAR VERSCHIL
VOOR DE REIZIGERS

Tevreden klanten altijd en overal
Een eigentijds HR-beleid en een ondernemingscultuur
gebaseerd op professionalisme, respect, ondernemerschap
en samenwerking

□ Stiptheid
□ Beschikbaarheid en kwaliteit van het rollend materieel
□ Dienstenaanbod
□ Vervoersplan
□ Intermodaliteit

Efficiënte werkmethodes
Een financieel gezonde onderneming met ambitie om te groeien

6 ACCELERATOREN ONDERSTEUNEN
DE TRANSFORMATIE
□ Veiligheid en security

OM DEZE PRIORITAIRE
DOELSTELLINGEN
TE BEHALEN HEEFT
NMBS EEN AMBITIEUZE
EN GESTRUCTUREERDE
TRANSFORMATIESTRATEGIE
VASTGELEGD.
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MET DEZE STRATEGIE
WILLEN WE:
□ De kernberoepen van NMBS
performanter maken met als doel
concrete, zichtbare resultaten te
behalen voor de klant om zo
de klantentevredenheid te verhogen.
□ Competitief worden in een
geliberaliseerde markt.
NMBS vervult daarbij haar rol als
ruggengraat van het openbaar
vervoer.
□ NMBS bevestigen als centrale speler
in een duurzame, betrouwbare en
intermodale mobiliteit om
de evidente keuze te worden van
de klant. Als mobiliteitsintegrator
wil NMBS zorgen voor deur-totdeur oplossingen in een intermodale
markt, via goed gekozen
partenariaten.

□ Digitalisering
□ Versterken van kernberoepen
□ HR-processen en organisatie
□ Financiële en operationele reporting tools
□ Observatie van de concurrentie

DUURZAAMHEID
De transformatie gaat gepaard met de wil om duurzaamheid in de kern
van onze metiers en onze werking te plaatsen.

de uitdaging

de toekomst bouwen

aangaan
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Financiële kerncijfers

een financieel
onderneming

€ 85,3 miljoen

gezonde

(vs € 94,7 miljoen in 2018)

Cash recurrente Ebitda voor overdracht1
Inkomsten

Kosten

Investeringen

Economische schuld

€ 2.611,3 miljoen2

€ - 2.526,0 miljoen2

€ 604,6 miljoen

€ 2.286,6 miljoen

(vs € 2.551,9 miljoen € in 2018)

(vs € - 2.457,2 miljoen in 2018)

waarvan

(tegenover € 2.376,2 miljoen in 2018)
dankzij de positieve operationele resultaten.

€ 107,6 miljoen

De economische schuld ligt nu € 150,8 miljoen
lager dan het door de overheid gestelde doel van
€ 2.437,4 miljoen (schuldniveau op 01/01/2014)

waarvan

waarvan

€ 878,3 miljoen

€ - 707,9 miljoen

(vs € 841,4 miljoen in 2018)
□ Omzet binnenlands reizigersvervoer
€ 776,3 miljoen (vs € 743,6 miljoen in 2018).
□ Omzet internationaal reizigersvervoer
€ 102,0 miljoen (vs € 97,8 miljoen in 2018).

€ 290,6 miljoen
(vs € 287,5 miljoen in 2018)
Omzet andere activiteiten

€ 1.274,9 miljoen
(vs € 1.240,1 miljoen in 2018)
Exploitatiedotaties voor overdracht1

€ 167,5 miljoen

(vs € - 689,8 miljoen in 2018)
Infrastructuurvergoeding

€ - 1.138,1 miljoen

Onthaal

€ 331,4 miljoen
Rollend materieel

(vs € - 1.113,3 miljoen in 2018)

€ 52,2 miljoen

Personeel

Werkplaatsen

€ - 84,2 miljoen

€ 74,8 miljoen

(vs € - 88,1 miljoen in 2018)

IT, gebouwen

Tractie-energie

€ 38,6 miljoen

€ - 595,8 miljoen

Overige

(vs € - 566,0 miljoen in 2018)
Overige kosten

(vs € 182,2 miljoen in 2018)
Overige opbrengsten

1

Overdracht van exploitatiedotaties naar investeringsdotaties. In 2019 ging het om een bedrag van € 25 miljoen.

2

cash recurrent
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Operationele kerncijfers
253,4 miljoen

73.694

Binnenlandse reizigers

Autoparkeerplaatsen (+ 774)

10.849

106.987

Reizigers-km

Reizigers/weekdag

Stallingen voor fietsen (+ 4.351)
Nieuwe fietsparkings gepland in 2020:
Baasrode-Zuid, Zele, Brugge, Gent-Sint-Pieters,
Gontrode, Landskouter, Lichtervelde, Heizijde
en Oudegem

3,14 miljoen*

90,4 %

923.646

Internationale reizigers

Stiptheid

17,5 miljoen

54,5 %

Reizigers op doorreis in België
(Thalys, Eurostar, ICE...)

3.672
Treinen per weekdag

350.720
Zitplaatsen

554
Stations waarvan
□

71 volledig uitgerust voor
personen met beperkte mobiliteit

□

151 met verhoogde perrons (76 cm)

van de treinen uitgerust met ETCS

66,7 %
van de reizigers gaf NMBS een score
van minstens 7 op 10,
tegenover 60 % een jaar eerder

17.539
Voltijdse equivalenten

1.300
Aanwervingen

* verkeer TGV Brussel-Frankrijk en IC Nederland (ICBA)
(‘langeafstandstreinen’ waarvoor NMBS co-vervoerder is in België)
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Voor het derde jaar op rij bedraagt
de reizigersgroei meer dan 3,5 %
(+ 3,9 % in 2019). Deze groei doet zich
voor in alle categorieën, van pendelaars
die naar het werk of school gaan
tot vrijetijdsreizigers.

de mobiliteit
van morgen
garanderen
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markante

feiten

NMBS, MIVB,
TEC en De Lijn
op het salon
#WeAreMobility

Roadmap:
onze strategie
voor de transformatie
van het bedrijf

Memorandum:
onze vragen
aan de overheid

5.000 rozen
uitgedeeld voor
Complimentendag

Officiële opening
van werkplaats Melle

Nieuwe internationale
bestemmingen:
Bordeaux, Rennes,
Nantes via Thalys
en TGV

Patrimonium:
openstelling van
de historische
collectie van NMBS
voor het grote publiek

Versterking van
de samenwerking
met Child Focus

Lancering van
het ‘Bravo!’-ticket
samen met
Vorst Nationaal

Nieuwe generatie
Travel Center geopend
in station van Namen

Festivaltreinen

Acties voor
de reizigers
tijdens de start
van de Ronde
van Frankrijk
vanuit Brussel

Rechtstreekse toegang
tot Brussels Airport
voor bedrijven
op de site

NMBS steunt Think Pink

De koning en
koningin nemen
de trein naar
Luxemburg voor
een staatsbezoek

Tentoonstelling
Paul Delvaux
in Train World

Onderdoorgang
van station Aalst
uitgerust met liften

Aline, 17 jaar,
wint pianowedstrijd
in het station

Tijdelijke
bezetting van het
postsorteercentrum
(Brussel-Zuid)
door de vzw
Communa

Werken van Infrabel
in de Noord-Zuidverbinding

Plaatsing nieuwe
signaletica
in Brussel-Zuid

Steun aan
De Warmste Week
en Viva for Life

Deelname van NMBS
aan Young Talent
in Action

Voltooiing van
de renovatie van
het station
Brussel-Noord

klant

centraal

In 2019 gaf 66,7 % van de reizigers
NMBS een score van minstens 7 op 10,
tegenover 60 % een jaar eerder.
Dat is een opsteker na de vele inspanningen die NMBS al maanden levert,
niet alleen om de stiptheid van
de treinen te verbeteren, maar ook om
de klantentevredenheid te verhogen.
We organiseren opleidingen voor
het personeel dat rechtstreeks in
contact staat met de klant. We zetten
in op communicatie met de reizigers,
in de stations, op de website en
de app. En we ondernemen blijvende
acties voor propere stations en treinen.
Hieronder en hiernaast het percentage
tevreden klanten voor de belangrijkste
categorieën.

88,1 %
Treinbegeleiders
(+ 3 %)

79,5 %
Stationspersoneel
(+ 9,8 %)

51,9 %
Stiptheid
(+ 28,7 %)

67,4 %
Informatie in de treinen
(+ 13 %)

Klant-Centraal

Iedere medewerker is betrokken
bij de klantentevredenheid. ‘Station Experience’
staat voor 120 verbeteringen op korte termijn
in 80 stations.

✓ Dienstenaanbod

Met de uitdagingen van de liberalisering en de
concurrentie in het vooruitzicht, moet NMBS aantonen
dat ze haar prestaties in verschillende kerndomeinen
structureel verbetert, met name voor de
klantentevredenheid. Onze inspanningen leveren
resultaat op en we zullen blijven investeren in ons
personeel, onze systemen en onze organisatie om dat
doel te bereiken.
Daarom hebben we ‘Klant-Centraal’ gelanceerd, een zeer
ambitieus project voor een klantgerichte cultuur.
In zulke cultuur beschikt iedereen, op alle niveaus van
de organisatie, over de nodige kennis en competenties.
Iedereen onderneemt ook, op zijn eigen niveau of in
team, actie om onze klanten beter van dienst te zijn.
Het programma Klant-Centraal omvat verschillende
dimensies:
□ Een systematische analyse van de klantentevreden
heidsstudies, de klachten en incidenten.
□ Een programma voor de ploegen op het terrein en
in de stations dat op eind 2019 van start ging in
de stations Gent-Sint-Pieters, Luik-Guillemins,
Wetteren en Hoei. In elke projectfase analyseren
de ploegen de verwachtingen van de klanten en
stellen ze een reeks actieplannen voor om het leven
van onze klanten in de stations te vergemakkelijken.
□ Opleidingen om onze bestaande teams en nieuwe
medewerkers nog klantgerichter te laten denken.
□ Initiatieven om de procedures in verschillende
domeinen te herbekijken om de dienstverlening
aan de klant te optimaliseren.
Het programma Klant-Centraal zal gedurende
heel 2020 in verschillende golven worden uitgerold
in alle grote stations.

een
klantgerichte
cultuur
EEN TRANSVERSAAL PROGRAMMA
De resultaten van onze klantentevredenheidsenquêtes
zijn een goede basis om deze prioriteiten onder
de aandacht te brengen van het personeel en de ploegen
op het terrein. Daarom wordt er van deze enquêtes
een gedetailleerd rapport opgemaakt voor iedere directie
en per regio. In verschillende pilootstations wordt
de evolutie van de resultaten op lokaal niveau opgevolgd,
binnen een dynamiek van continue verbetering.
Ook werd er onder de naam ‘Station Experience’
een transversaal initiatief gelanceerd om de beleving van
de klant in het station te verbeteren. De slogan van
het project luidt: “Iedereen mee!”.
Dit programma wil de ploegen op het terrein
sensibiliseren en concrete acties voor de klant op lokaal
niveau aanmoedigen. Op korte termijn realiseerden we
120 verbeteringen in 80 stations.

57,8 %
Treinaanbod
(+ 11,6 %)

67,6 %
Netheid in de stations
(+ 7,9 %)

63 %
Netheid in de treinen
(+ 4,7 %)

86,8 %
Gebruik van de verkoopkanalen van NMBS
(+ 7,6 %)

61,5 %
Onthaalinfrastructuur in de stations
en in de parkings
(+ 10,5 %)

75,3 %

49,5 %

Informatie in de stations
(+ 11,8 %)

Prijs van de reis
(+ 21,9 %)
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✓ Stiptheid
✓ Beschikbaarheid en kwaliteit van het rollend materieel

In 2019 bereikte de stiptheid 90,4 %, een stijging van meer dan 3 %
ten opzichte van 2018. Dat is het beste resultaat sinds 2015.

Stiptheid
De stiptheid is het eerste aspect van
onze dienstverlening waarvoor onze
klanten van ons verbetering
verwachten. Gedurende heel 2019
heeft NMBS er alles aan gedaan om
de stiptheid van haar treinen te
verbeteren en deze strategie werpt
haar vruchten af. In 2019 bereikte
de stiptheid 90,4 %, een stijging van
meer dan 3 % ten opzichte van 2018.
Dat is het beste resultaat sinds 2015,
dit terwijl het aantal reizigers met 11,8 %
steeg en het aantal geproduceerde
trein-km met 5,8 % ten opzichte
van 2015.
De stiptheid wordt continu opgevolgd,
geanalyseerd en maandelijks
gerapporteerd. De positieve trend zet
zich begin 2020 voort, met een
stiptheid van 91,4 % in het eerste
trimester. De cijfers van de maanden
maart tot mei moeten bekeken worden
in het licht van de Covid-19 crisis.
In 2019 werden er acties ondernomen in
verschillende domeinen, waaronder
voor de eerste vertrekken,
het vervoersplan, de betrouwbaarheid
van het rollend materieel en het in
dienst nemen van nieuwe infrastructuur
(vier sporen tussen Brussel en Gent).
In nauwe samenwerking met Infrabel
werd er ook gewerkt op
de verkeersregeling, het beheer van
de werkzaamheden en de assen met
de meeste vertragingen. Daarnaast
daalde in 2019 het aantal grote
incidenten met derden.

een betrouwbare
dienstverlening
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Parallel met de uitvoering van
het actieplan 2019 werkte NMBS in
nauwe samenwerking met Infrabel
een aanpak op langere termijn uit om
de oorzaken van niet-stiptheid te
analyseren, de werkpunten te
identificeren en de acties te bepalen
voor 2020-2024 en voor 2025-2030.

Veiligheid

✓ Veiligheid en security

Eind 2019 waren 54,5 % van onze treinen
uitgerust met het Europese veiligheidssysteem ETCS.

de trein is
synoniem voor
veilig vervoer
De veiligheid van onze reizigers
verzekeren blijft onze grote prioriteit.
Eind 2019 waren 54,5 % van onze
treinen uitgerust met het Europese
veiligheidssysteem ETCS.
Het volledige park zal operationeel
zijn in 2023. We zitten dus op schema.
Hierbij worden we ondersteund door
de Europese Unie via het CEF
(Connecting Europe Facility), dat 50 %
van de kosten subsidieert voor het
uitrusten van 106 motorstellen MR80
(44 stellen beschikken sinds eind 2019
over ETCS).
Nieuwe treinen zoals de Desiromotorstellen en de M7-rijtuigen
worden geleverd met ETCS
aan boord. Op de andere recente
treintypes is de installatie gebeurd of
is de activatie nadien gestart.

de toekomst bouwen

Onze veiligheidscultuur mikt
op meer transparantie,
uitwisseling van informatie,
kennis en delen van de belangrijkste
risico’s, nemen van initiatief,
return on experience en extra
aandacht voor incidenten.
NMBS heeft ook bijzondere aandacht
voor de sociale veiligheid en
het veiligheidsgevoel bij haar klanten
en personeel. Ongeveer 650 Securailagenten doen preventieve
en ontradende patrouilles in stations
en treinen. In 2019 begeleidde
Securail 60.000 treinen.
Het spoordomein telde eind vorig jaar
8.456 camera’s.
Met de Covid-19-crisis voeren Securail
en politiediensten controles uit op
de naleving van de maatregelen
zoals het dragen van een mondmasker
of alternatief in de stations en treinen,
sinds 4 mei 2020.
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✓ Vervoersplan

Vervoersplan

VERVOERSPLAN
2017-2020

TREINAANBOD

+ 5,5 %
treinaanbod

+ 2,83 %
commerciële snelheid

Het vervoersplan 2017-2020 omvat een toename van
het treinaanbod met 5,5 % en een verhoging van
de commerciële snelheid met 2,83 %. Dit plan werd
geëvalueerd op basis van de klantentevredenheid,
de stiptheid en de reizigersgroei en maakte het
mogelijk om het plan 20-23 zo goed mogelijk voor
te bereiden.

het aanbod
garanderen

TREINDIENST VAN
NATIONAAL BELANG
(TNB)
Om in het algemeen belang
de continuïteit van de openbare
dienstverlening te garanderen
in het kader van de Covid-19gezondheidscrisis, voerden
de regering, NMBS en Infrabel
op 23 maart 2020 een ‘treindienst
van nationaal belang’ in.

DIALOOG MET ONZE STAKEHOLDERS
De aanpassing van het treinaanbod volgt na
een brede raadpleging van de stakeholders,
waaronder het Raadgevend Comité van de
Treinreizigers (RGCT), de vertegenwoordigers van
personen met een beperkte mobiliteit, de gewesten,
provincies, steden en gemeenten, alsook de regionale
vervoerspartners (om de aansluitingen met bussen,
trams en metro’s te coördineren).

De ‘treindienst van nationaal
belang’ had tot doel
mobiliteitsoplossingen te
bieden voor wie zich absoluut
met de trein moest verplaatsen
en waarvoor het vervoer in
veilige omstandigheden inzake
volksgezondheid kon worden
gegarandeerd.

Het vervoersplan 2020-2023 is eind december 2019
door de raad van bestuur van NMBS goedgekeurd,
de federale regering gaf haar akkoord op 11 april 2020.

Het treinaanbod werd
behouden, maar werd in heel
België aangepast, met een
maximale samenstelling van
de treinen, om voldoende
afstand tussen de reizigers
te bewaren. De TNB zorgde
voor een treinaanbod dat
overeenkwam met ongeveer
75 % van het aantal beschikbare
plaatsen op een normale
weekdag (inclusief de piekuren).
Vanaf 4 mei hebben
we opnieuw het quasi volledige
aanbod ingezet, met treinen in
maximale samenstelling,
om optimaal te beantwoorden
aan de regels van sociale
afstand en de
verplaatsingsbehoeften van
de reizigers.
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S-aanbod
✓ Dienstenaanbod
✓ Intermodaliteit
✓ Concurrentie
5 % jaarlijkse groei van het aantal reizen met de S-treinen

een stedelijk
en voorstedelijk
netwerk
Met de ontwikkeling van het S-aanbod
bevestigt NMBS haar ambitie om mee te werken
aan de decongestie van de steden met een echt
alternatief voor de auto, aangevuld met andere
zachte vervoersmodi en openbaar vervoer,
dat inspeelt op de behoeften van de inwoners
van stads- en voorstadsgebied.
We willen de voorstadsnetten versterken
(frequentie, amplitude, aanbod tijdens de week,
commerciële snelheid…) en het imago en
de bekendheid van het S-aanbod vergroten
in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi.
In 2019 zetten we sterk in op de promotie van
de S-treinen met een ruime, door klanten positief
beoordeelde informatiecampagne om het geheel
van voorstadsnetten bekender te maken.
Samen met de stad Luik lanceerden we in
het kader van de werken voor de tram
een campagne om het S-aanbod en de bus
te promoten.

We hebben ook gewerkt aan een vijfjarenplan
2020-2025 voor het Brusselse Gewestelijk
Express Net (GEN), dat begin 2020 door
de raad van bestuur werd goedgekeurd.
Het licht de maatschappelijke ambities,
het wettelijk kader en de doelstellingen van
het GEN toe, evenals het belangrijke potentieel
dat bestaat voor het S-aanbod van NMBS.
We willen de reizigersaantallen in
de voorstedelijke gebieden tussen 2020 en
2025 met ongeveer 35 % verhogen.
Dat lukt, momenteel tekenen we 5 % groei
per jaar op. Het streefdoel dateert van voor
de Coronacrisis, een herziening van
de doelstellingen is ongetwijfeld nodig.
Om de doelstellingen te realiseren,
moet de ontbrekende infrastructuur klaar zijn
en zullen we het voorstedelijk aanbod verder
uitbouwen volgens de verwachte kwaliteit.

Meer dan 101 miljoen
reizigers in 2019
BRUSSEL

ANTWERPEN

GENT

LUIK

CHARLEROI

12

4

3

4

4

S-verbindingen

S-verbindingen

S-verbindingen

S-verbindingen

S-verbindingen

700

248

130

156

203

treinen

treinen

treinen

treinen

treinen

143

52

43

59

52

stations

stations

stations

stations

stations

65,4

16

11,1

6,8

3,4

mln. reizigers
(+ 4,9 %)

mln. reizigers
(+ 5,7 %)

mln. reizigers
(+ 3,3 %)

mln. reizigers
(+ 3,7 %)

mln. reizigers
(+ 2 %)

Bron: alle treinen in de GEN-zones.
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M7-rijtuigen

✓ Beschikbaarheid en kwaliteit van het rollend materieel
✓ Digitalisering

Het rollend materieel van NMBS heeft een
gemiddelde leeftijd van 24 jaar, terwijl 48 % van
onze treinen ouder is dan 30 jaar. Een verjonging
van onze vloot dringt zich dus op.
In 2015 hebben we om die reden 445 nieuwe
M7-dubbeldeksrijtuigen besteld bij het consortium
Bombardier-Alstom.
De M7’s zullen oudere rijtuigen vervangen en
14.000 bijkomende zitplaatsen bieden.
Eind maart 2020 waren er 7 rijtuigen geleverd.
De leveringsplanning voor de rest van het jaar zal
beïnvloed worden door de Coronacrisis.
Op 13 januari 2020 startte NMBS met de eerste
tests van de M7-rijtuigen op commerciële
verbindingen. Bedoeling was om de rijtuigen
in reële omstandigheden uit te testen,
tijdens de piekuren, met veel reizigers aan boord
en veel in- en uitstapbewegingen over
het volledige traject.
Deze nieuwe treinen zijn comfortabeler,
met meer beenruimte, ruimte onder de stoelen
voor plooifietsen en bagage, stopcontacten,
indirecte led-verlichting (aangenamer en
duurzamer) en in elk rijtuig 10 informatieschermen
met informatie in real time. Ze zijn ook uitgerust
met de nieuwste veiligheidssystemen
(TBL1+ en ETCS).
Vanaf 2021 zal elke M7-trein ook over
een multifunctioneel rijtuig beschikken:
een grote open ruimte die gemakkelijker
toegankelijk is voor personen met een beperkte
mobiliteit.

de vloot

verjongen

Met de komst van de M7-treinen wil NMBS ook
een oplossing bieden voor de aanhoudende
reizigersgroei. De M7-treinen zullen in
de komende jaren geleidelijk aan worden ingezet
op de IC-verbindingen die door de Brusselse
Noord-Zuidverbinding gaan. Door op deze manier
dubbeldekstreinen toe te voegen, verhoogt NMBS
de capaciteit van en naar Brussel.

De nieuwe M7-rijtuigen bieden 14.000 bijkomende zitplaatsen.
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Reizigersonthaal en -informatie

In 2020 worden 25 stations uitgerust met nieuwe signaletica.

✓ Communicatie en interactie met de klanten
✓ Digitalisering

GEDIGITALISEERD
ONTHAAL
In 2019 werd 17 % van alle
transacties uitgevoerd via
de digitale kanalen: de website en
app voor smartphone (Android &
iPhone). In december werd 1 ticket
op de 5 via de app of de website
aangekocht met een sterke groei
voor de app in 2019. Als we daar
de verkoop via de automaten
bij optellen, komen we aan 70 %
geautomatiseerde transacties.
Alle tickets voor de internationale
treinen kunnen nu in digitaal
formaat worden afgeleverd.
In 2019 werd ook een belangrijke
stap gezet door digitale tickets
voor hogesnelheidstreinen
via alle verkoopkanalen beschikbaar
te maken.
In december 2019 telde de website
van NMBS meer dan 2,9 miljoen
unieke bezoekers en werd
de smartphone-app door meer
dan 930.000 reizigers gebruikt.
In samenwerking met Google
heeft NMBS een eigen structuur
uitgewerkt voor Google Assistant,
zodat klanten hun commerciële
vragen nu ook gewoon mondeling
kunnen stellen. Dankzij de Open
Data van NMBS kan Google
Assistant ook gebruikt worden
als reisplanner.
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voortdurende
verbetering
van informatie
REIZIGERSINFO
Dankzij de website en Train Map
krijgen reizigers nu meer informatie
over de samenstelling van hun trein.
Het automatische aankondigingssysteem EMMA is in alle stations
ingevoerd. De informatie is zo duidelijker
verstaanbaar en wordt in elk station
op dezelfde manier omgeroepen.
In 2018 startten we met de plaatsing
van nieuwe, eenvoudigere en
duidelijkere signaletica in de stations.
Door de jaren heen was er een grote
verscheidenheid aan stijlen,
normen en kenmerken voor
de signaletica ontstaan. Dit terwijl
de hoeveelheid informatie alleen maar
bleef toenemen.

de toekomst bouwen

In 2019 werden de stations van Aalst,
Asse, Brussel-Zuid, Ekeren, Oostende
en Temse uitgerust. In 2020 krijgen
25 extra stations nieuwe signaletica.
Tegen 2023 zouden niet minder
dan 110 stations worden uitgerust,
afhankelijk van het reizigerspotentieel
en de geplande renovatie- of
vernieuwingswerken. Het gaat onder
meer om de stations van Brugge,
Antwerpen-Centraal, AntwerpenBerchem, Deinze, Liedekerke, Namen,
Charleroi en Bergen.
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Gerenoveerde stations

Brussel-Noord

✓ Dienstenaanbod
✓ Intermodaliteit
✓ Duurzaamheid

NMBS zet in op de modernisering en renovatie van haar stations
om ze functioneler en toegankelijker te maken voor de reizigers.
De stations van de toekomst zullen uitgroeien tot multimodale
hubs, waar reizigers vlot van het ene op het andere vervoermiddel
kunnen overstappen.
Onze klanten kunnen rekenen op een ruim aanbod van diensten in
de 500 concessies die zich in 129 stations bevinden, goed voor
een totaaloppervlakte van 45.000 m2.

functionele

Het commerciële aanbod staat meer en meer in het teken
van kwaliteit, gezondheid en duurzaamheid. Andere diensten
hebben hun weg naar het station gevonden, zoals kappers,
crèches, strijkhulp en schoenmakers. Zelfs de vormingscentra en
initiatieven die start-ups ondersteunen, vinden onderdak in
het hartje van de stations Brussel-Centraal (BeCentral) en Charleroi.
Ottignies

Gent-Sint-Pieters

stations

De directie Stations waakt over de commerciële valorisering en
vastgoedontwikkeling van 15.000 terreinen met een oppervlakte
van in totaal 6.000 ha en 2.305 gebouwen, goed voor
3,25 miljoen m2.
Heel wat vernieuwingswerven zijn aan de gang, zoals in
Eigenbrakel, ’s Gravenbrakel, Ciney, Hasselt, Mechelen,
Mechelen-Nekkerspoel, Namen en Turnhout. In 2019 is
de toegankelijkheid verbeterd in de stations van Aalst, Asse,
Leuven, Liedekerke, Melle en Torhout. De renovatiewerken van
de reizigerszones en toegangen van Brussel-Noord werden
eveneens afgerond. Er kwam een rechtstreekse toegang tussen
het station Brussels Airport en het Business District van Zaventem.
Begin 2020 heeft NMBS de plannen bekend gemaakt voor
de tweede fase in de modernisering van het station Gent-SintPieters, waar er ook een nieuwe overdekte fietsenstalling komt,
de grootste van Europa, met een capaciteit van 17.000 plaatsen.
In Bergen werd eind april 2020 een nieuwe aanbesteding
toegekend voor het afwerken van de metalen structuur van
het station, zodat het werk de komende maanden kan hervatten.
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Het loket van de toekomst

✓ Dienstenaanbod
✓ Digitalisering

Nieuwe namen voor onze producten
✓ Dienstenaanbod

Onze klanten de oplossing bieden die
het beste aan hun behoeften beantwoordt

een open
Het nieuwe Travel Center, dat in mei 2019
geopend werd in het station van Namen, biedt
alles wat een klant nodig heeft voor zijn of haar
reis, in één enkele open ruimte. De klant vindt
er verschillende verkoopkanalen en kan er zowel
terecht voor informatie en advies als om
producten te kopen. In het Travel Center zijn
de nieuwe loketten open, modern, licht en
didactisch en ze maken meer menselijke
interactie met onze medewerkers mogelijk.
Bovendien zijn ze toegankelijker voor mensen
met een beperkte mobiliteit.
Als mobiliteitsgidsen stappen ze proactief op
de reizigers af om hen naar de beste oplossing te
begeleiden: hetzij naar de verkoopautomaten,
hetzij naar de klassieke loketten.
De nieuwe ruimte biedt reizigers ook de mogelijkheid om gebruik te maken van het ruime digitale
verkoop- en informatieaanbod met onder meer
Train Map, de verkoopterminals, en een digitale
ontdekkingszone waar klanten de app en website
kunnen leren gebruiken.
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De namen van het merendeel van onze producten
werden gewijzigd om ons gamma duidelijker en
transparanter te maken voor onze klanten.
De benamingen verwijzen voortaan steeds naar de
kenmerken, op basis van twee criteria: het type
ticket (enkele reis, meerdere reizen, abonnement)
en de reizigerscategorie (alle doelgroepen,
jongeren, senioren).

onthaal

NMBS ging voor gemakkelijk begrijpbare
concepten. Voor de keuze van de namen hebben
we rekening gehouden met de mening van
gebruikerspanels.

In een tweede fase zal dit project worden
uitgebreid. Ons doel is om de 15 à 20 grootste
stations van het land (met meer dan 400.000
transacties per jaar) uit te rusten tegen 2025.
De stations van Brussel-Zuid en Mechelen zullen
de volgende zijn waar een Travel Center
wordt geopend.

ENKELE VOORBEELDEN
Het combibiljet B-Dagtrip heet voortaan
Discovery Combi.
De naam van de Diabolotoeslag voor reizen
naar Brussels-Aiport wijzigt in Brussels
Airport Supplement.
De tienrittenkaart Rail Pass wordt
Standard Multi, terwijl de tienrittenkaart
Go Pass 10 (voor jongeren onder de 26 jaar)
voortaan Youth Multi zal heten.
De Go Unlimited (pass voorbehouden
voor jongeren onder de 26 jaar om
onbeperkt op het volledige net te reizen
tijdens de schoolvakantie) krijgt de naam
Youth Holidays.

Daarnaast werd ook de internationale verkoopzone
van Brussel-Zuid volledig gerenoveerd. Sinds juli
2019 is ze operationeel. Alle diensten voor
de internationale verkoop zijn nu gecentraliseerd
op één plaats. Er is bijzondere aandacht voor
de diensten die we onze klanten aanbieden
zowel voor, tijdens als na de aankoop van
hun treintickets.
Bij aankomst wordt de wachttijd voor de klant
tot een minimum beperkt door een volgnummersysteem. Alle digitale schermen boven de loketten
zijn vernieuwd en in de wachtzaal is een Digital
Wall geplaatst, waarop onze communicatiecampagnes en promoties worden getoond.

duidelijke
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Imagocampagne

Nieuwe uniformen

✓ Concurrentie

✓ Dienstenaanbod

In de voorbije jaren focuste NMBS in haar communicatie vooral
op haar producten, met bijzondere aandacht voor het vrijetijds
segment en het voorstedelijke aanbod. Deze strategie
ondersteunde de reizigersgroei die we jaar na jaar optekenden.
Ondertussen werd het essentieel om opnieuw een emotionele
band te creëren tussen NMBS en het publiek.
De campagne ‘We wensen u een aangename reis’ die NMBS
begin 2020 lanceerde, moet de treinbeleving positief onder
de aandacht brengen en de onvoorwaardelijke inzet van haar
medewerkers voor tevreden klanten tonen. Zo wil ze ook
de aantrekkelijkheid en de impact van haar commerciële
aanbod verhogen.

✓ Kernberoepen versterken

een duurzame
en eigen
look
4.000 medewerkers krijgen in 2020
hun nieuwe uniform

DE TREIN, DAT IS TIJD VOOR JEZELF
Treinreizigers maken van hun reistijd vooral gebruik om
te ontspannen, muziek te beluisteren, te lezen, op internet
te surfen of om te werken, wat achter het stuur van hun wagen
onmogelijk zou zijn.

7 reizigers op 10 vonden
de campagne goed

Als ruggengraat van een duurzame mobiliteit in België
is NMBS een cruciale speler om het reisgedrag van de Belg
te laten evolueren. Om dat nog te versterken en meer
pendelaars en vrijetijdsreizigers te overtuigen van
de troeven van de trein, maakte NMBS deze imagocampagne
die is opgebouwd rond een spot van Jaco Van Dormael,
zelf een treinliefhebber. De spot illustreert de voordelen van
de trein voor verschillende soorten reizigers: studenten,
jonge en minder jonge mensen, pendelaars op weg naar
hun werk of gezinnen die er een dagje op uit trekken.
De campagne ‘We wensen u een aangename reis’ was
in februari en maart 2020 te zien op televisie, internet en
in de bioscoop en werd zeer positief onthaald, met een mooie
globale score van 7/10.

Het is belangrijk dat onze medewerkers goed herkenbaar zijn voor
onze reizigers, want zij zijn hun eerste aanspreekpunt.
Daarom zullen de meer dan 4.000 NMBS-medewerkers die recht
streeks in contact komen met de klant (treinbegeleiders, onder
stationschefs en commercieel bedienden) in 2020 een nieuw
uniform krijgen in kleuren die resoluut naar NMBS verwijzen.
De nieuwe outfits werden gekozen door een jury die was
samengesteld uit leden van de verschillende departementen
van NMBS, reizigers en de dragers zelf.
Het is de Belgische firma Xandres die geselecteerd werd door
middel van een overheidsopdracht. De firma haalde het van de
andere kandidaten door de kwaliteit, het design, de draagbaarheid,
het comfort en de functionaliteit van haar voorstel, maar ook
wegens het duurzame karakter ervan. Die duurzaamheid komt
niet alleen tot uiting in de keuze van de materialen en stoffen,
maar ook in het productieproces, en in de maatschappelijke
aspecten (strikte naleving arbeids- en milieunormen,
stoffen die zoveel mogelijk uit natuurlijke vezels vervaardigd zijn).
De huidige uniformen, die uit 2010 dateren, zullen volledig
gerecycleerd worden.

een emotionele
campagne
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In november en december 2019 probeerden een dertigtal
medewerkers het uniform al eens uit, zodat op basis van
hun ervaring nog praktische aanpassingen konden worden
aangebracht (toevoeging van zakken, grotere zakken,
lusje aan achterzijde van de das...).

Treinbegeleiders
in het nieuwe uniform

Het was de bedoeling dat alle betrokken medewerkers in juni
2020 hun nieuwe uniform zouden ontvangen, maar door
de Coronacrisis wordt dat uitgesteld tot na de zomer.

de toekomst bouwen
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efficiënte

onderneming

Roadmap

✓ Financiële en operationele reporting tools

Vanaf december 2020 zal het Belgische spoornet
in ‘open access’ worden opengesteld voor
de concurrentie. Dat betekent dat elke
spoorwegonderneming met een vergunning en
een veiligheidscertificaat rijpaden zal kunnen
aanvragen bij infrastructuurbeheerder Infrabel
voor een commerciële bediening vanaf
december 2020.

Hiervoor hebben we een solide strategisch
actieplan opgesteld in de vorm van een roadmap
die ons klaar moet maken om het marktleiderschap
te claimen als ruggengraat van een intermodale,
duurzame en betrouwbare mobiliteit, en ons goed
voor te bereiden op de komst van de concurrentie,
zowel van spoorbedrijven als van andere spelers.
Terzelfdertijd blijven we focussen op
de klantentevredenheid en willen we aantonen dat
we de rechtstreekse toewijzing van de opdrachten
voor openbare dienst tegen 2023 effectief
verdienen.

De roadmap van NMBS is gebaseerd op
11 strategische werven.

De Coronacrisis zal een belangrijke impact
hebben op onze projecten en plannen voor 2020.
De roadmap blijft echter een blauwdruk om onze
ambities en onze strategie voor de middellange
termijn te realiseren.

De 6 andere werven zijn ‘acceleratoren’ die ons
in staat moeten stellen om onze doelstellingen
sneller te bereiken:

25 december 2023 is de tweede belangrijke
datum die Europa heeft vooropgesteld.
Vanaf dan wordt inconcurrentiestelling de regel
voor de opdracht van openbare dienst,
die vandaag de onze is. Tot die datum kan de Staat
beslissen om deze opdracht aan NMBS toe
te wijzen voor een maximumperiode van 10 jaar.
Die opdrachten van openbare dienst omvatten
het binnenlands reizigersvervoer (inclusief het
grensoverschrijdend vervoer), het onthaal van
en de informatie aan de klanten, de aankoop,
het onderhoud en het beheer van het rollend
materieel en de stations, de veiligheidsactiviteiten
in de stations, de treinen en alle ruimtes die
beheerd worden door NMBS. NMBS ontvangt
exploitatie- en investeringsdotaties om deze
opdrachten van openbare dienst uit te voeren.
NMBS ontrolt een alomvattend programma om
haar performantie te verhogen in diverse
domeinen, om zo de rechtstreekse toewijzing van
deze opdrachten van openbare dienst te bekomen.

Met de roadmap 2019 werd de noodzakelijke
transformatie van de onderneming op
een gestructureerde en gecoördineerde manier in
gang gezet, door in al onze activiteitendomeinen
acties te ondernemen die elkaar aanvullen.
Deze acties hebben al resultaat opgeleverd,
met name op het vlak van stiptheid,
klantentevredenheid, de beschikbaarheid van
rollend materieel, parkeerplaatsen voor auto’s en
fietsen, reizigersinformatie, digitalisering van
interne tools en meer.
De roadmap 2020 wil de transformatie verder
uitdiepen om zo onze prestaties verder te
verbeteren. Alle medewerkers dragen ertoe bij om
het bedrijf in de juiste richting te doen evolueren,
ongeacht hun functie, werkplek, of ze in direct
contact staan met de klant of achter
de schermen werken.
Er lopen projecten binnen elke directie,
voor alle beroepen en op alle niveaus.

de liberalisering
voorbereiden
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5 strategische werven maken een tastbaar verschil
voor onze reizigers:
□ Stiptheid
□ Beschikbaarheid en kwaliteit van
het rollend materieel
□ Dienstenaanbod
□ Vervoersplan
□ Intermodaliteit

□
□
□
□
□
□

Veiligheid en security
Digitalisering
Kernberoepen versterken
HR-processen en organisatie
Financiële en operationele reporting tools
Observatie van de concurrentie

Corporate Social Responsability,
dat duurzaamheid wil voorop plaatsen in
al onze beroepen en onze werking, loopt als
een rode draad doorheen ons transformatieplan.
Onze vragen aan de overheid hangen samen
met het bereiken van onze doelstellingen.
We vragen:
□ Een ambitieuze en gedeelde visie op mobiliteit.
□ Investerings- en financieringsplannen op 10 jaar
voor de infrastructuur, het rollend materieel,
het onthaal, de veiligheid, de digitalisering.
□ De keuze van een model voor de opdrachten
van openbare dienst en een gestructureerde
opening van de markt.
□ Gelijke concurrentievoorwaarden.
□ Een rechtstreekse toewijzing van de opdracht
van openbare dienst voor het hele net en
voor 10 jaar op basis van sterke engagementen.
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Onderhoud van de treinen

✓ Stiptheid
✓ Beschikbaarheid en kwaliteit van het rollend materieel
✓ Veiligheid en security
✓ Digitalisering

In 2019 steeg de beschikbaarheid
van treinmaterieel tot 84,7 %.

✓ Kernberoepen versterken

goed

In de werkplaatsen ligt de nadruk op
de veiligheid, de betrouwbaarheid en
de beschikbaarheid van het materieel,
de productiviteit en de schoonmaak.

onderhouden treinen
Het onderhoud van ons rollend materieel is een van de sleutels
voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. De modernisering van
onze werkplaatsen en de bouw van nieuwe infrastructuur helpen
ons om onze prestaties te verbeteren.
In 2019 bedroeg de beschikbaarheidsgraad van het treinmaterieel
84,7 %, het hoogste cijfer sinds 2013. Er zijn hierdoor meer treinen
beschikbaar voor de treindienst, wat essentieel is gezien
de voortdurende stijging van het aantal reizigers. De verbetering is
onder meer te danken aan investeringen in de performantie en
de doeltreffendheid van het treinonderhoud.
Melle, één van de grootste en
modernste werkplaatsen van NMBS

NMBS werkt ook aan een volledige renovatie van haar
werkplaatsen. Het meest in het oog springende voorbeeld daarvan
in 2019 is de nieuwe werkplaats in Melle, een van de grootste en
modernste werkplaatsen van NMBS. Driehonderd medewerkers
onderhouden er, met de meest recente technologieën,
160 reizigerstreinen en 90 locomotieven.
De werkplaats van Melle staat in voor het periodieke onderhoud van
het materieel van NMBS en van derden (voornamelijk Infrabel,
maar ook Colas Rail, Engie-Fabricom, Mobix en Lineas), de verdeling
en de depannage van reizigerstreinen en de schoonmaak.
Ook de nieuwe M7-dubbeldekstreinen worden onderhouden in Melle.
Dankzij een nieuwe methode voor de organisatie van het onderhoud
(Time Integrated Maintenance) krijgen de treinen gemiddeld om
de 10 dagen een onderhoud in amper vier uur tijd. Enkel al in Melle
maakt deze nieuwe methode het mogelijk om dagelijks 8 bijkomende
treinen ter beschikking te stellen van de treindienst, goed voor
2.200 zitplaatsen per dag.
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BESCHIKBAARHEID/
IMMOBILISATIE
Het invoeren van TIM (Time Integrated
Maintenance) op de Desirostellen heeft
gezorgd voor een duidelijke daling van
de gemiddelde immobilisatie in
de werkplaatsen van Aarlen en Melle.
In 2019 is de onderdelenbevoorrading
voor de centrale werkplaatsen en
de tractiewerkplaatsen verbeterd door
samen met Procurement op het
volledige bevoorradingsproces te
werken.

PRODUCTIVITEIT
In 2019 nam de productiviteit per VTE
(voltijds equivalent) toe met 2,2 % ten
opzichte van 2018.
Om de productiviteit verder te
verhogen is er in 2019 in de
verschillende werkplaatsen ook een
standaardorganisatie ingevoerd.
Deze zal toelaten expertise op
te bouwen in de verschillende functies
en zo verder te professionaliseren.

SCHOONMAAK
In 2019 ging de tevredenheid van de
klanten over de netheid van de treinen
erop vooruit en steeg die tot 63 %.

In 2020 zijn er diverse maatregelen genomen in het kader van de Covid-19-crisis.
□ Er werd een onderhoudsplan voor het materieel opgesteld om te anticiperen
op het sterk verminderd aantal reizigers en verhoogd absenteïsme wegens
ziekte binnen NMBS.
□ Er werden dagelijkse reinigingsactiviteiten per trein ingevoerd
(o.a. reiniging drukknoppen, handvaten, tafeltjes, stuurposten…).

de toekomst bouwen
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Digitalisering

Digitale tools verbeteren de kwaliteit
van de informatie aan de reizigers

✓ Digitalisering
✓ Kernberoepen versterken
Ook in 2019 werden de
operationele medewerkers
verder uitgerust met
digitale tools.
Alle onderstationschefs
ontvingen een smartphone
waarmee ze zelf informatie
kunnen opzoeken en
het treinverkeer in real time
kunnen opvolgen. Op die
manier kunnen ze de reizigers
nog beter informeren.
In de tractiewerkplaatsen en
onderhoudsposten verloopt
de communicatie over
de planning en de opvolging
van het werk vlotter dankzij
smartphones en tablets.

Een papiervrije stuurpost levert significante besparingen op.

‘paperless’
medewerkers
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Dankzij het project eDrive,
een tablet met specifieke
software voor de treinbestuurders, kunnen we hun
arbeidsomstandigheden sterk
verbeteren. Met hun nieuwe
tools zijn ze weer helemaal mee
met de technologische vooruitgang. Op die manier kunnen
de administratieve procedures
worden vereenvoudigd en
distributiekosten worden
verlaagd en kan er heel wat
papier worden uitgespaard.
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New way of working

EEN DIGITALE WERKPLEK
De invoering van de New Way of Working
maakt de nood aan een kwaliteitsvolle digitale
werkplek nog groter.

✓ Digitalisering

Daarom werd begin 2020 het project
‘Digital Workplace’ gelanceerd dat bedoeld is
om de digitale werkomgeving voor alle NMBSmedewerkers te verbeteren.

✓ Kernberoepen versterken
✓ HR-processen en organisatie

Dit maakt een optimale integratie van
de verschillende tools van Office 365 mogelijk,
waar alle medewerkers in 2019 een licentie
voor kregen.

NMBS kiest sinds 2019 volop voor de New Way of
Working (NWOW), een nieuwe manier om het werk te
organiseren met de nadruk op samenwerking en
transversaliteit. Dit kan door de inzet van nieuwe
technologieën in een dynamische werkomgeving met
flexibele werkposten, ruimtes om te overleggen en te
vergaderen, te ontspannen of om zich te concentreren.
Er werd een proefproject NWOW uitgevoerd in
het Diamantgebouw in Gent. Een tweede proefproject
ging van start in het Atriumgebouw in Brussel,
voor de HR-diensten. Er is ook nog een derde project
gepland voor het personeel van NMBS en HR Rail in
de kantoren van het stationsgebouw van Namen.

De digitale werkplek zal ook het statische
intranet vervangen. Het aantal mobiele
toestellen neemt almaar toe en de nieuwe
digital workplace kan probleemloos overal
gebruikt worden via smartphones en tablets.

anders

werken

Het Diamantgebouw in Gent, een eerste
project volgens de New Way of Working

Het Fonsnyproject aan het station Brussel-Zuid

Deze projecten zullen het mogelijk maken om
de nodige expertise en ervaring op te doen voor
de inrichting van de toekomstige hoofdzetel
van NMBS aan de Fonsnylaan in Brussel
(in het voormalige Postsorteercentrum).
Met zijn oppervlakte van zo’n 75.000 m² zal
het gebouw eind 2024 onderdak bieden aan
de om en bij 4.000 medewerkers van
de verschillende directies van NMBS en HR Rail,
die vandaag verspreid zitten op verschillende sites
rond het station Brussel-Zuid.
Het project Fonsny zal bijdragen aan
een diepgaande transformatie van de Zuidwijk.
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Innovatie
✓ Dienstenaanbod
✓ Digitalisering
✓ Concurrentie

ideeën doen

kiemen
80 medewerkers uit 11 departementen vormen
de innovatie-denktank

We leven in een wereld waar er volop
en overal geïnnoveerd wordt.
Die evolutie is ook merkbaar in
de mindset en de consumptiegewoontes
van onze klanten.
NMBS wil mee zijn met deze evolutie
door de ontwikkeling van originele
ideeën en denkoefeningen
te faciliteren. Medewerkers van
verschillende horizonten laten
samenwerken en out-of-the-box te
laten denken, is de beste manier om
innoverende, disruptieve ideeën
te doen ontstaan.
In 2019 lanceerde NMBS in heel
de onderneming een innovatieprogramma.
Een transversale denktank groepeert
meer dan 80 medewerkers uit
11 verschillende departementen.
Ambassadeurs van de onderneming
(Innovation Community) verzamelen
de ideeën, die vervolgens worden
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uitgetest door een Innovation Lab.
Als de testresultaten positief zijn,
kan het project worden ingevoerd.
Er wordt dan samengewerkt met
externe partners (andere bedrijven,
start-ups, scale-ups) die ons helpen
om de projecten uit te voeren.
Eind 2019 en begin 2020 werden er
al verschillende initiatieven uitgetest
(‘proof of concept’): reizigerstellingen
in real time, een systeem dat
slechtzienden helpt om hun weg in
het station te vinden, realtimeinformatie in de stations over
de aansluitingen met andere
vervoersmiddelen, een app waarmee
de klanten met een ‘Invisible Ticket’
de trein kunnen nemen aan
het voordeligste tarief.
Dit ‘lean’ organisatiemodel helpt
NMBS uit te groeien tot een moderner
en performanter bedrijf.

57

Een performant en agile HR-beleid
Om zich te kunnen omvormen tot
een modern, digitaal en doeltreffend
bedrijf moet NMBS kunnen rekenen
op geëngageerde, tevreden en
gemotiveerde medewerkers,
gefocust op de waarden van
de onderneming, de PRO’S
(professionalisme, respect,
ondernemerschap, samenwerking).
Daarom heeft NMBS een beleid
opgezet om:
□ Een klantgerichte cultuur
te bevorderen, die inzet
op samenwerking, innovatie en
diversiteit en waarin elke
medewerker zichzelf kan zijn en
actief werkt aan zijn professionele
en persoonlijke ontwikkeling.
□ Nieuwe talenten aan te trekken en
te behouden dankzij een sterk
werkgeversimago.

ENKELE VOORBEELDEN VAN
DE HUIDIGE LOPENDE
PROGRAMMA’S
□ Explore your talent wil de interne
mobiliteit bevorderen om de inzetbaarheid
te vergroten, onder meer via de invoering
van een online tool voor interne mobiliteit
(Mobility Board) en loopbaanbegeleiding.
□ Fine@work wil de duurzame inzetbaarheid
van elke medewerker stimuleren door te
waken over zijn welzijn en gezondheid,
ervoor te zorgen dat hij geëngageerd en
tevreden op het werk is en erop toe te
zien dat zijn competenties tot hun recht
komen binnen de organisatie.
□ LeadingPROS is bestemd voor people
managers.
□ Het NMBS Business Program richt zich
tot de kaderleden.

✓ Kernberoepen versterken
✓ HR-processen en organisatie

REKRUTERINGEN

YOUNG TALENT IN ACTION

In 2019 werden 1.300 medewerkers
gerekruteerd. De focus van de
aanwervingen lag op onze kernfuncties:
treinbegeleider, treinbestuurder,
commercieel bediende en technicus.

NMBS tekende op 21 oktober present
op het talentevent ‘Young Talent in
Action XXL’ dat georganiseerd werd
door het VBO in Bozar. Petra Blanckaert,
Head of HR and CEO Office, hield er
speeddates met meer dan 70
deelnemers.

NMBS nam deel aan 58 jobbeurzen,
maar organiseerde zelf ook heel veel
activiteiten. Zo werden er 19 Job Days
voor treinbegeleiders, treinbestuurders
en technici georganiseerd. Daarnaast
was NMBS online erg actief: op social
media werden 51 campagnes gevoerd
en 233 berichten gepost (wat resulteerde
in 2.263.017 clicks).
In 2019 bezochten 916.143 personen
onze jobsite, wat resulteerde in 21.631
sollicitaties. Een grote stijging
tegenover 2018.

Om dit performant en agile HR-beleid in
goede banen te leiden heeft HR de
transformatie zelf ingezet via een
nieuwe structuur gebouwd op 4 pijlers:

ONTHAAL VAN NIEUWE
MEDEWERKERS
Er werd een nieuw beleid ingevoerd
om het onthaal van de nieuwe
werknemers en hun integratie in de
organisatie en de teams te verbeteren.
Ondanks de Covid-19-crisis blijft
NMBS aanwerven via alle mogelijke
kanalen (zoals videoconferences) en
voor alle beroepen: treinbestuurders,
treinbegeleiders en technici.

□ Projects and Process
Management Office.
□ Een gemeenschap van
HR Business Partners.
□ Expertisecellen (Regulation Policy &
Labour Relations support,
Human Capital en Culture & Values).
□ Lancering HR@YourService.
Aan de hand van een tevredenheidsenquête ‘WeAreNMBS’ die we afnamen
bij ons personeel, verkregen we
bovendien inzicht in het engagement,
de tevredenheid en het welzijn van
onze medewerkers. De responsgraad
bedroeg 60 %. Op basis van deze
resultaten zijn transversale en
operationele actieplannen ingevoerd.
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maatschappelijke

onderneming

Diversiteit
en inclusie

✓ HR-processen en organisatie

390
vrouwen werden in 2019
aangeworven, bijna een derde van
de externe rekruten.

Binnen een onderneming is er heel wat
diversiteit, op vlak van leeftijd, gender,
afkomst, cultuur, levensbeschouwing...

NMBS heeft een strategie uitgewerkt die
gebaseerd is op drie pijlers: diversiteit,
inclusie en gelijke kansen. Binnen ons
HR-departement hebben we
een expertisecentrum ‘Culture and
corporate values’ opgericht. Want diversiteit
is niet enkel een kwestie van quota, maar
ook van het creëren van de juiste mindset
en die ingang te doen vinden binnen heel
de onderneming.

Voor NMBS is maatschappelijke diversiteit
ook een bron van creativiteit en innovatie.
Want als wij de behoeften van onze
verschillende klanten goed begrijpen,
kunnen we hen nog beter van dienst zijn.
Daarom besteedt NMBS bijzondere
aandacht aan diversiteit, zowel in haar
communicatie, als bij de selectie en
rekrutering of het onthaal van nieuwe
medewerkers.
Diversiteit moet ook deel uitmaken van
een inclusieve bedrijfscultuur,
waar verschillen gewaardeerd worden en
als een troef worden gezien. En dit in een
werkomgeving waar elke collega zichzelf
kan zijn en zich goed kan voelen.
Gelijke kansen zijn essentieel voor NMBS
om de talenten aan te trekken uit alle
lagen van de bevolking, ook degenen die
NMBS nog niet als potentiële werkgever
ontdekt hebben.

diversiteit,
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4
nieuwe treinbegeleiders
op 10 was een vrouw,
tegenover een derde in 2015.

12 %

Wij hebben een actieplan (25 acties)
ingevoerd over twee jaar. Het eerste thema
dat aan bod kwam in 2019 ging over
het uiten van religieuze en levensbeschouwelijke overtuigingen op het werk.

treinbestuursters tegenover
slechts 5 % in 2015.

We werkten een gecoördineerde aanpak
uit over hoe omgaan met ongewenst
gedrag (pesterijen, discriminatie, racisme,
seksisme, enz.) die wordt toegelicht in
een brochure Respect@work.

Meer dan 300

Ons actieplan werd in oktober 2019
gelanceerd. Eind 2021 willen we
het diversiteitslabel voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest verkregen hebben.

jongeren onder de 26 jaar
aangeworven.

Meer dan 150
collega’s boven de 50 jaar
aangeworven.

een mindset
de toekomst bouwen
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Corporate social responsibility

Toegankelijkheid

Assistentie en diensten in
de stations (eind 2019):

41

✓ Duurzaamheid
✓ Financiële en operationele reporting tools

stations met assistentie en reservering
3 uur voor het vertrek.

✓ Dienstenaanbod
✓ Intermodaliteit
151 stations beschikken over hoge perrons van 76 cm.

132

maatschappelijke
uitdagingen

stations (waarvan 17 met taxidienst) met
assistentie en reservering 24 uur voor
het vertrek.

115
stations met mobiele helling
voor in- en uitstappen.

23
stations met een aangepast loket.
Eind 2019 beantwoordden 71 stations aan
de 4 toegankelijkheidscriteria:
□
□
□
□

NMBS heeft in 2019 een departement Corporate
Social Responsability (CSR) opgericht, dat onder
andere instaat voor het toegankelijkheidsbeleid.
Op 1 januari lanceerden we een transversale
aanpak om de toegankelijkheid van onze
stations, treinen en diensten te verbeteren.
Dat gebeurt in nauwe samenwerking met
de overheden, de verenigingen die personen
met een beperkte mobiliteit vertegenwoordigen
en de gebruikers.

In 2019 werden er 6 bijkomende stations uitgerust: Aalst, Asse,
Leuven, Liedekerke, Melle en Torhout.
NMBS werkt ook samen met Infrabel om de perrons te verhogen
zodat alle reizigers gemakkelijker kunnen instappen.
Met de aanpassing van de perrons in Asse, Marbehan, Melle,
Torhout en Liège-Carré steeg het aantal stations met hoge
perrons in 2019 tot 151.

De teams verantwoordelijk voor duurzaam
energiebeheer vallen eveneens onder
het CSR-departement.
De versterking van het CSR-team en
de ontwikkeling van een transversaal CSRbeleid voor heel NMBS is aangevat in 2019.
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Alle perrons zijn 76 cm hoog.
Alle perrons zijn uitgerust met geleidelijnen in noppentegels.
Alle perrons zijn toegankelijk via hellingen of liften.
Er is minstens een ticketautomaat toegankelijk.

Onze rol tegenover de samenleving
in haar geheel versterken.

81
stations met aangepaste toiletten.

268
stations met parkeerplaatsen
voorbehouden voor PBM.

treinen
voor iedereen
de toekomst bouwen
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Duurzaamheid

een dagelijks
voor het milieu

GROENE ENERGIE
NMBS heeft momenteel meer
dan 20.300 zonnepanelen,
verdeeld over 16 sites.
Het merendeel van
de zonnepanelen werd op
het dak van de werkplaatsen en
onderhoudsposten geplaatst.
De 5.600 zonnepanelen op
de drie daken van de nieuwe
werkplaats van Melle vormen
de grootste installatie van
NMBS. Samen hebben ze
een maximaal vermogen van
2.100 kWc en kunnen ze
2,1 miljoen kWh elektriciteit per
jaar produceren, wat ruimschoots
volstaat om de werkplaats van
elektriciteit te voorzien.
De resterende elektriciteit
wordt gebruikt door de treinen.

engagement

Op het dak van de nieuwe
parking van het station van
Oostende werden meer
dan 1.700 zonnepanelen
geïnstalleerd. Elk jaar kunnen
ze in totaal 520.000 kWh
produceren, wat overeenstemt
met het jaarverbruik van
150 gezinnen.

DUURZAME TREINEN
De trein is het duurzame vervoermiddel
bij uitstek.
Het spoorwegvervoer vertegenwoordigt
slechts 0,5 % van de volledige uitstoot
broeikasgassen door transport en slechts
2 % van het energieverbruik van
alle verplaatsingsmodi samen.
95 % van de locomotieven en motorstellen
van NMBS rijdt elektrisch. In 2019 zijn
de eerste energiemeters geplaatst op onze
elektrische treinen. Tegen eind 2020 zullen
120 locomotieven type 18/19 en 305 Breakmotorstellen er mee uitgerust zijn.
Zij vertegenwoordigen 50 % van
de treinkilometers. Voor een efficiënter
energiebeheer zijn de meters noodzakelijk.
Ze helpen ook om energiezuiniger te rijden
(eco-driving) en te parkeren (eco-stabling).
Een treinreiziger stoot 7 keer minder CO2 uit
dan een automobilist. Tijdens de spits is dat
zelfs tot 13 keer minder.
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Patrimonium
Train World & Heritage ging in 2019 verder met
zijn historische collecties open te stellen voor
het grote publiek en nam tal van initiatieven om
ons prachtige spoorwegpatrimonium in de kijker
te zetten.
Op 21 oktober 2019 werd de tentoonstelling
‘Paul Delvaux, de man die van treinen hield’
geopend en dankzij het overdonderende succes
verlengd tot 11 oktober 2020. Tijdens de lockdown
is de tentoonstelling online geplaatst, zodat
het publiek ze virtueel kan bezoeken.
Tijdens deze tentoonstelling zijn er onder
meer vier werken te zien die NMBS in 1963 bij
de kunstenaar bestelde naar aanleiding van
de elektrificatie van de lijn Parijs-Brussel.
De NMBS vroeg aan 10 hedendaagse Belgische
kunstenaars, om elk 4 werken te maken als
decoratie voor de restauratierijtuigen van
de eersteklasafdeling van de TEE - de befaamde
‘Trans Europ Express‘. Deze schilderijen sierden
de TEE-rijtuigen tot in de jaren tachtig.
Daarna hebben de 4 Delvaux de gebouwen van
NMBS nooit meer verlaten. De doeken zijn nu
permanent te zien voor het grote publiek
in Train World.

Train World in cijfers

ANDERE REALISATIES
□ Uitgave van Monopoly Train World
in beperkte oplage.
□ Restauratie en opwaardering van
de Legrand-collectie (miniatuurtreinen)
in Train World, voor lange termijn
uitgeleend door de Koning
Boudewijnstichting.
□ De historische databank van NMBS,
met alle elementen (rollend materieel,
objecten, foto’s, affiches, enz.) van
de collectie van NMBS wordt online
beschikbaar. In de databank kunnen
gratis 12.000 museumfiches en 71.000
documentreferenties geraadpleegd
worden.
□ Lancering van het project ‘archieven en
informatiebeheer’, met eerst focus op
de papieren archieven van de centrale
diensten van NMBS met het oog op
de verhuizing naar het nieuwe Fonsnygebouw en de invoering van de New Way
of Working (NWOW).

12.000 historische items kunnen nu online geraadpleegd
worden, een schatkamer voor de treinfanaten.

144.509
bezoekers
(waarvan 11 % Discovery-Combi)

125.000
bezoekers voor de LEGO-expo

N°2
van Brusselse musea op TripAdvisor
(met een score van 4,5/5)

3
sterren in de Michelingids

Voor de expo ‘Delvaux, de man die van treinen hield’ heeft
NMBS een speciaal bekleefde trein laten rijden,
met reproducties uit het oeuvre van de schilder.

het patrimonium
opwaarderen
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Maatschappelijke betrokkenheid
NMBS is maatschappelijk betrokken
en zet zich samen met haar
medewerkers in voor acties,
toffe initiatieven en goede doelen.
Voor de 40e editie van de 20 km van
Brussel tekenden bijna 230
medewerkers present en zetten ze
het voorstedelijk aanbod van NMBS in
de kijker met hun rugnummer dat
speciaal voor de gelegenheid
ontworpen werd.
We steunden ook de Race for
the Cure, die Think Pink in Brussel
organiseerde in de strijd tegen
borstkanker. Deze sportmanifestatie is
het grootste event ter wereld dat zich
voor dit doel inzet. 178 medewerkers
van NMBS waren ingeschreven,
een mooi teken van hun solidariteit.
Sinds juni 2019 kan Child Focus,
op voorstel van NMBS, gebruikmaken
van de digitale schermen in de stations
en aan boord van de treinen.
Opsporingsberichten voor
minderjarigen worden daardoor nu
ook op de schermen in de treinen en
stations verspreid.
Voor het tweede jaar op rij bracht
Sinterklaas een bezoekje aan
de kinderen van de NMBS-medewerkers
in Train World. De uitgelezen kans
voor gezinnen om een bezoekje te
brengen aan het museum en
de tijdelijke tentoonstelling ‘Paul
Delvaux, de man die van treinen hield’.
Er waren 1.200 personen aanwezig
voor de gelegenheid, die plaatsvond
op zaterdag 30 november 2019.

NMBS en haar personeel steunden
de acties Viva For Life en De Warmste
Week. Viva for Life zamelt geld in om
verschillende verenigingen te financieren
die kinderarmoede bestrijden.
De Warmste Week biedt de mogelijkheid
om een liefdadigheidsorganisatie te
kiezen om te steunen. NMBS koos
voor Rode Kruis.
We sponsorden de initiatieven en
uitdagingen die onze medewerkers
voor deze acties organiseerden en
gaven elke actie een extra duwtje in
de rug met een bedrag van € 500.
Op die manier werden er in totaal
24 acties gesteund.
Daarnaast organiseerde NMBS een
koekenverkoop in haar belangrijkste
gebouwen in Brussel. De opbrengst
werd integraal doorgestort en ging
voor de helft naar Viva for Life en
voor de andere helft naar de
Warmste Week.
En voor de reizigers die de trein naar
deze twee evenementen wilden
nemen, werd er voor de duur van
de actie een evenementenbiljet Viva
for Life en De Warmste Week
gecreëerd.
De Happy Train, die speciaal
bestickerd werd met feeërieke
illustraties, doorkruiste het land van
9 december 2019 tot en met
2 januari 2020. Sommige reizigers
hadden zelfs de kans om de Kerstman
en zijn elfjes te ontmoeten en
een leuke selfie met hen te nemen.
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De Kerstman aan boord van de Happy Train.
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