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2019 was ons beste jaar ooit, met recordaantal reizigers die nog nooit zo tevreden 
waren. Maar direct daarna liep het allemaal anders… 
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2019 werd het beste jaar ooit

Operationeel verlies
- € 111 miljoen

Nettoverlies
- € 2.581 miljoen

Aangepaste 
dienstregelingen

Meeste en minste 
treinreizen in 2020

Verlies van inkomsten loopt op tot € 4,7 miljard in 2025

2020 was dramatisch:  
ongekende reizigersdip en inkomstenverlies
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Bijna 2 jaar later nog niet terug op niveau van 2019  
Trends en prognoses belangrijk ter voorbereiding op de toekomst
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Onzekerheid reispatronen en reisgedrag Het klimaat verandert

Impact coronapandemie Woningbouw opgave

Maatschappelijke trends hebben grote impact op de reizigers en dus op NS



5 Onderzoek: mei 2021

Hyperspits pre-corona 
belangrijk probleem

2 op de 3 forensen verwacht meer te 
gaan thuiswerken

Hyperspits vooral door werk en onderwijs

Vooral op wo en vr thuiswerkende forensen, 
waardoor spits op ma, di, do uitdaging blijft

% forensen dat naar werk denkt te gaan reizen op..

Diverse regionale spreidingsinitiatieven zijn 
gestart

Gaat het resultaat opleveren? 
Is het genoeg?

- Werk gerelateerd
- Onderwijs volgen
- Overig

Reizigers wilden geen overvolle treinen en nu ook geen volle treinen  
Spreidingsafspraken nodig, anders komt de hyperspits ‘gewoon’ weer terug
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Deelaanbod in NS Lab app OV-fiets met slim slot

E-laden op P+R

Fast bike lanes fietsenstalling Deelauto’s op P+R

Introductie OV pay

Recente ontwikkelingen

Reizigers willen gemak in hun complete reis van A naar B

Een impressie van recente ontwikkelingen

Voor de reizigers begint de deur-tot-deur-reis eindelijk concreet te worden
NS wil de reis voor de reizigers zo gemakkelijk mogelijk maken, zowel digitaal als 
fysiek
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Duurzame 
mobiliteit

 

Fossielvrij 
ondernemen

Circulair 
ondernemen

Groen 
ondernemen

Sinds 2017 rijden 
onze treinen 100% 

op windstroom

99% van oude 
dubbeldekstrein 

krijgt nieuw leven

We maken 
stations groener 
en biodiverser

Amsterdam

Rotterdam

Brussel
Londen

Parijs

Frankfurt/ 
Basel

Berlijn

Ook zijn reizigers steeds meer bereid hun reisgedrag aan te passen om 
een bijdrage te leveren aan het klimaat

Internationale trein aantrekkelijk en duurzaam 
alternatief voor reizen tot 700 km
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Groei Mobiliteitssysteem - noodzaak 
spreidingsafspraken en investeringen

Klimaat opgave voor mobiliteit

Woningbouw niet zonder mobiliteit

Mobiliteit rol in Stikstof opgave

Is de reiziger van straks ook blij met het OV? Zijn school- en werktijden goed gespreid? 
Is de woningbouw goed aangesloten op OV? Halen wij stikstof- en klimaat-doelen?



Wat betekenen deze reizigerswensen en 
maatschappelijke trends voor de strategische koers voor 

NS?

Wendbaar  
& financieel  

gezond

Breed  
mobiliteits- 

bedrijf

Vergroten 
maatschappelijke  

impact

Reizigers weer  
verwelkomen

Stations  
van  

wereldklasse

Data &  
digitaliseren



En dat doen we voor 
onze reizigers van 

(over)morgen



Wij wensen u een fijne reis
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