
 

Nederlandse Karin Duivenvoorden is nieuwe directeur 

Brand en Communicatie Thalys International 

Internationale expertise in communicatie en marketing om  

de verdere ontwikkeling van Thalys te begeleiden 

 

Karin Duivenvoorden wil  het merk Thalys verstevigen in een 

steeds competitievere context en nieuwe 

communicatietechnologieën  incoporeren in de klantenrelaties.  

Bovendien heeft ze een belangrijke rol in het begeleiden van de 

omvorming van Thalys tot spoorwegonderneming:  “Ik kijk ernaar 

uit deel uit te maken van het Thalys team. Het is een zeer actieve 

onderneming die erin slaagt zijn positie te ontwikkelen in een 

competitieve markt. Er staan mij enkele boeiende uitdagingen te 

wachten: nieuwe bestemmingen (zoals Rijsel), de versterking van 

het netwerk in Nederland,  de ontwikkelingen naar een 

volwaardige spoorwegonderneming ….”. 

Frank Gervais, CEO van Thalys: “Nu de Nederlandse markt 

aanzienlijk aan het groeien is, is het aannemen van een 

Nederlandse directeur zeer zinvol. Met Karin Duivenvoorden 

versterken we onze multiculturele identiteit verder. De rijkdom van haar expertise en haar 

internationaal parcours zijn een troef voor Thalys.”  

De loopbaan van de 47 jarige Nederlandse Karin Duivenvoorden wordt inderdaad gekenmerkt door 

internationale en multiculturele ervaringen. Op het einde van de jaren ‘80 startte ze haar carrière in 

San Fransisco om vervolgens begin van de jaren ‘90 naar Dubai te trekken. In 1996 keerde ze terug 

naar Europa, waar ze eerst in Frankrijk en sinds 2005 in België betrokken was bij diverse 

internationale projecten. 

Doorheen haar carrière stond de klant steeds centraal en vormde dienstverlening de rode draad. Na 

haar diploma aan de International School of Hotel Management in Nederland volgden functies bij 

internationale marktleiders elkaar op: Hilton International, Disneyland Resort Paris, 

Teleperformance, GlaxoSmithKline Biologicals, Cofidis en de Haven van Antwerpen. 

Met internationale functies in ontwikkeling en sales, marketing en communicatie, zowel op 

commercieel als op bedrijfsniveau kan Karin Duivenvoorden haar zeer diverse expertise ten voordele 

van Thalys inzetten, met de uitdagingen in verschillende markten. 

Persbericht 

Brussel, 16 januari 2014  

 



 

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 (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 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. 

Thalys op Twitter :  twitter.com/thalys_nl 
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