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Kwaliteit en klantendienst,  
twee onmiskenbaar verbonden aspecten,  

nu gegroepeerd onder eenzelfde verantwoordelijkheid  
 

 
Een experte in klantrelaties met een lange loopbaan in het spoorwezen keert terug naar Thalys 
International 
 
Al sinds 2005 staat Griet Lissens aan het hoofd van de Divisie directe en externe verkoop van de NMBS, waar 
zij haar klantenrelaties kon ontwikkelen samen met bedrijven, publieke instellingen en partners. Bovendien is 
ze goed vertrouwd met Thalys International, aangezien ze al van in het begin voor Thalys heeft gewerkt. 
Tussen 1996 en 2005 werd ze door de NMBS afgevaardigd naar Thalys International en werd zij 
verantwoordelijk voor de klantendienst en HR.  
 
Griet Lissens is 43 jaar en afkomstig uit Herent (Leuven). Ze is vertrouwd met een multiculturele context, is 
polyglot en heeft een uitstekend strategisch en commercieel inzicht.  
 
 
Kwaliteit en service, een klantgerichte aanpak  
 
De service naar de klanten is voor Thalys International van het allerhoogste belang. Thalys ziet deze service 
doorheen de globale kwaliteit van alle diensten tijdens de reis, van reservatie tot bestemming, met inbegrip van 
de dienst naverkoop. Met de aanstelling van Griet Lissens heeft Thalys International dan ook kwaliteitszorg en 
klantendienst onder eenzelfde verantwoordelijkheid willen plaatsen, om beide aspecten nog verder te 
optimaliseren.  
 
Een klantendienst die blijft evolueren om de klanten zo goed mogelijk te helpen 
 
Sinds 2000 heeft Thalys International een eigen klantendienst, ingebed in een structuur die een snelle 
behandeling van klachten toestaat en ook openstaat voor alle andere opmerkingen die de kwaliteit nog kunnen 
verbeteren. De klantendienst is blijven evolueren om de klanten telkens zo goed mogelijk te kunnen helpen. 
Hierdoor werden verschillende certificaten ISO 9001 (versies 2000 en 2008) behaald. Bovendien werd in 2012 
ook het Thalys TheCard center geïntegreerd, waardoor de vragen van alle reizigers van Thalys globaal kunnen 
worden opgevolgd. 
 
Dankzij de semestriële barometers kan ook de kwaliteit en de tevredenheid van de klanten over de 
verschillende diensten van Thalys (reservatie, naverkoop, stiptheid, diensten aan boord,…) worden gemeten. 
Via deze barometers wordt de tevredenheid bij de klanten nauwlettend in het oog gehouden en kan de 
kwaliteit indien nodig worden verbeterd. Thalys International verwacht in 2013 opnieuw een certificaat te 
mogen ontvangen voor de kwaliteit van de diensten voor in eerste instantie de reizigers op de lijn Brussel-
Parijs.  
 
“Dat is een evolutie die wij absoluut willen verder zetten met de aanstelling van Griet Lissens en de 
hergroepering van kwaliteitszorg en klantendienst onder eenzelfde verantwoordelijkheid. De kwaliteit 
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van de diensten aan boord, maar ook voor en na verkoop, zijn van bijzonder belang voor een bedrijf als 
Thalys International. Het voorkomen en het snel kunnen aanpakken van de moeilijkheden die nu 
eenmaal inherent zijn aan spoorverkeer is essentieel. In een wereld in beweging waar alles heel snel 
moet gebeuren, zijn onze klanten terecht veeleisend en verdienen zij een efficiënte en kwaliteitsvolle 
service,” aldus Franck Gervais, CEO van Thalys International. 
 

 
 

 
 

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 1u53. Sinds 29 augustus 2011 kreeg Thalys er drie nieuwe 

Duitse bestemmingen bij: Düsseldorf, Duisburg en Essen. Vanaf 30 

oktober 2011 biedt Thalys eveneens een dagelijkse verbinding 

tussen Brussels Airport en Paris Nord. 

 

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). 

 

De baseline “Van harte welkom” is het motto van het merk en het 
bedrijf dat van de kwaliteit van de ontvangst en de dienstverlening 
zijn belangrijkste waarden maakt. Alle Thalys-treinstellen zijn 
uitgerust met WiFi (ondersteund door 21Net en Nokia Siemens 
Networks) en werden volledig gerenoveerd met een nieuw design 
en verbeterd comfort. Catering wordt in Comfort 1 aan de zitplaats 
opgediend en is in Comfort 2 beschikbaar in het barrijtuig. 

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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