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Bernard Fontenelle, de nieuwe Head of Sales bij Thalys 

Nu hij aan de andere kant van de tafel zit, wil Bernard Fontenelle zijn ervaring als distributeur inzetten voor 
een beter klantentraject en een sterkere relatie tussen Thalys en zijn distributeurs 

 
 

 

Op 5 januari verwelkomde Thalys Bernard Fontenelle, die eerder Manager Travel 
Trade & Corporate Sales was bij NMBS Europe, waar hij sinds 2008 instond voor de 
B2B-verkoop. Hij volgt bij Thalys Jean-Pierre Martin op als Head of Sales. 

Met een graduaatsdiploma Toerisme op zak stond Bernard Fontenelle eerder al in 
voor de verkooppromotie bij verschillende bedrijven die actief zijn in de toeristische 
sector, en dan vooral in het spoorverkeer. Thalys is geen onbekend dossier voor 
Fontenelle, want bij NMBS Europe werkte hij onder meer mee aan het 
distributieplan.  

Met deze ervaring op zak wil Bernard Fontenelle de Thalys-beleving bij de 
reizigers grondig analyseren en wil hij nauwer samenwerken met de 
distributeurs. Hij streeft naar meer dialoog en een constante bevraging rond de 
acties die zijn team opzet. 
 

 

“De nieuwe functie als Head of Sales bij Thalys is een compleet nieuwe uitdaging voor mij, ondanks mijn ervaring bij 
NMBS Europe. Als distributeur bestond mijn opdracht erin op een enkele markt tickets te verkopen voor treinen over 
de hele wereld. Nu sta ik in voor de wereldwijde promotie van een enkele trein. Voor mij is dit een totaal omgekeerd 
perspectief, wat het meteen ook een uiterst verrijkende ervaring maakt. Ik was overigens verrast over de 
verkoopcijfers die Thalys neerzet buiten de Europese Unie. Het is een markt met een enorm potentieel en hier willen 

we dan ook grondig werk van maken.” vertelt Bernard Fontenelle, Head of Sales. 

Het Salesteam. De Salesafdeling met 15 medewerkers speelt een bijzondere rol bij Thalys. Het team heeft als taak op te 
treden als tussenpersoon tussen de distributeurs, de markt en de interne organisatie van Thalys. 
 

Zijn strategie. Om de verkoop te stimuleren, baseert Bernard Fontenelle zijn strategie op twee sleutelaspecten. Enerzijds 
wil hij het “klantentraject” verbeteren. Dit wil zeggen dat de klantendienst de Thalys-beleving als geheel moet bekijken: wat 
beleeft de reiziger vanaf het ogenblik dat hij zijn reis boekt tot wanneer hij die reis effectief maakt, maar ook bij de dienst 
na verkoop, bijvoorbeeld in geval van een trajectwijziging. Anderzijds beseft de nieuwe Head of Sales dat de relatie tussen 
Thalys en de distributeurs absoluut moet versterkt worden om in alle transparantie met hen te kunnen samenwerken. 
 

Zijn rol als leader. Binnen zijn team wil Bernard Fontenelle twee reflexen inbouwen. Om te beginnen wil hij een 
permanente dialoog onderhouden met zijn medewerkers en ze aanmoedigen om hun comfortzone te verlaten. Want door 
voortdurend te innoveren ontstaat een groeibodem voor nieuwe acties. Bernard Fontenelle blikt vooruit naar de toekomst, 
maar wil tegelijk ook leren uit ervaringen uit het verleden. Een constante bevraging rond uitgevoerde acties is dan ook een 
tweede reflex die hij als nieuwkomer graag wil invoeren.  
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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. Sinds 12 
april 2014 verbindt Thalys ook Rijsel met Amsterdam. 
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 (Thalys heeft 100 miljoen reizigers 
vervoerd) 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 volwaardige 
spoorwegonderneming 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. 

Thalys op Twitter:  twitter.com/thalys_nl  
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Thalys International     Whyte Corporate Affairs 
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