
 

 
Hélène Valenzuela, nieuwe Chief Operations Officer (COO) van 

Thalys International 
 

Nieuwe COO met meer dan 15 jaar ervaring in de internationale spoorwegsector  
 

 
In september 2013 heeft Hélène Valenzuela het management 
van Thalys International vervoegd als Chief Operations Officer 
(COO). 
 
Hélène Valenzuela studeerde af aan de Ecole Supérieure de 
Commerce de Paris (ESCP Europe) en heeft veel ervaring in de 
spoorwegsector. Deze ervaring deed zij op bij de SNCF Groep, 
waar ze sinds 1995 verschillende functies uitoefende, zowel 
commerciële als op het vlak van operationeel beheer. 
 
Hélène Valenzuela heeft een internationaal profiel. Van 2004 tot 
2009 was ze algemeen directeur bij ELIPSOS INTERNACIONAL 
S.A., een bedrijf waarvan de RENFE en de SNCF elk voor de 
helft aandeelhouder zijn en dat instaat voor het commerciële 
beheer van de nachttreinen Parijs-Barcelona, Parijs-Madrid en 
Barcelona-Milaan/Zürich.  
 
Van 2009 tot 2012 was ze directrice van het 
hogesnelheidsproject ELIPSOS INTERNACIONAL S.A. van 
RENFE-SNCF en bestuurder-algemeen directeur van het 
economische samenwerkingsverband 'RENFE-SNCF en 
Coopération Voyageurs'. Ze begeleidde onder meer de lancering 
van de nieuwe hogesnelheidslijn tussen Parijs en Figueras in 
2010. 
 

Vanaf 2012 was ze ook verantwoordelijk voor de verbindingen en de nieuwe routes van Eurostar (Head of 
Connections and New Routes). 
 
Als COO van Thalys International zal zij de volledige productie en exploitatie van het Thalys-
hogesnelheidsnetwerk beheren (materiaal, treinpaden, dienstverlening aan boord enz.). Ze brengt het bedrijf 
haar brede ervaring in het internationale hogesnelheidsspoorwegverkeer bij, en zal ook haar grondige kennis 
van het spoorwegaanbod, haar ervaring inzake team management en inzake het beheer van grote 
commerciële en operationele projecten kunnen inzetten.  
 
"Ik ga deze nieuwe uitdaging bij Thalys met plezier aan. Er wachten mooie projecten op me, ook in aanloop 
naar de transformatie van Thalys tot spoorbedrijf. Ik kijk ernaar uit om hier deel van uit te maken en mij ten 
volle voor Thalys in te zetten", aldus Hélène Valenzuela, nieuwe COO van Thalys International. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Persbericht 

Brussel, 2 oktober 2013 



Over Thalys 
Thalys is de rode hogesnelheidstrein die niet enkel 
Brussel met Parijs verbindt in 1u22, maar ook met 
Keulen en Amsterdam in 1u47 en 1u49. Sinds 2011 
rijdt Thalys ook naar de drie Duitse steden 
Düsseldorf, Duisburg en Essen en naar Brussels 
Airport. Vanaf april 2014 zal Thalys ook Rijsel met 
Amsterdam verbinden.  
 
Thalys is lid van Railteam, een 
samenwerkingsverband tussen de belangrijkste 
Europese hogesnelheidsoperatoren; van de CER 
(Community of European Railway and Infrastucture 
Companies) en de UIC (Union Internationale des 
Chemins de Fer). 
 
Al sinds zijn ontstaan in 1996 is Thalys de enige 
multiculturele speler die de uitdagingen van het 
internationale treinverkeer aan hoge snelheid kon 
waarmaken, en dat in vier landen. Dat gebeurt 
zowel op commercieel (binnenkort zal Thalys 100 

miljoen reizigers vervoerd hebben) als op technisch vlak (sinds 2008 is er WiFi aan boord en sinds 2009 maakt Thalys 
gebruik van het nieuwe treinmanagementsysteem ERTMS). Om nog efficiënter te opereren en de reizigers nog beter te 
dienen, zal Thalys tegen 2015 een volwaardig spoorbedrijf worden.  
 
Thalys kon dankzij zijn innoverende aanpak een uitzonderlijke dienstverlening uitwerken, die vandaag een wereldwijde 
referentie is geworden. Daar staat ook de baseline “Van harte welkom” voor: ergonomisch comfort, een meertalig en warm 
onthaal, kwaliteitsvolle catering, een uitgebreide dienstverlening in Comfort 1 en de aanwezigheid van nieuwe 
technologieën (alle Thalys-treinen hebben WiFi, ondersteund door 21Net en Nokia Siemens Networks). Sinds 26 augustus 
2013 beschikt Thalys ook over het NF Service Transport kwaliteitscertificaat van AFNOR Certification op de lijn Brussel-
Parijs: een internationale primeur.  
 
Het getrouwheidsprogramma Thalys TheCard staat toe Miles te sparen en zo toegang te krijgen tot een scala van diensten. 
Deze kaart is toegankelijk voor alle reizigers op thalys.com. 
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Thalys International     

Patricia Baars  

02/504.05.99    

pers@thalys.com 

 

Whyte Corporate Affairs     

Emmelien Werbrouck  

02 738 06 20 

ew@whyte.be 
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