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Agnès Ogier, nieuwe CEO van Thalys  
 

De raad van bestuur van Thalys kondigt de benoeming aan van Agnès Ogier tot CEO van Thalys.  
Als CEO zal Agnès Ogier de transformatie van Thalys tot spoorwegonderneming op  

31 maart 2015 leiden. 

 

 

Positionering van het hogesnelheidsspoorverkeer in een 
mobieler en duurzamer Europa, groeistrategie in een 
competitieve omgeving, management van 
transformatieprojecten, klantgerichtheid, uitwerking van een 
innoverend dienstenaanbod, digitalisering: dat zijn de 
uitdagingen waarvoor Agnès Ogier haar veelzijdige 
competenties zal inzetten die ze zowel in de transportsector als 
in telecommunicatie ontwikkelde. 
 

 
De 48-jarige Agnès Ogier behaalde haar diploma aan de Ecole Centrale in Parijs. Ze werkte eerst als strategisch 
consulente, waarna ze 20 jaar lang voor SFR grote projecten leidde in business en marketing. In 2010 ging ze 
aan de slag bij de groep SNCF als marketing director bij SNCF Voyages. Op 1 december 2014 nam ze het roer 
van Thalys over van Franck Gervais, die nu algemeen directeur is bij Voyages-Sncf.com.  
 
"Er staat mij een grote uitdaging te wachten: ik kom aan het hoofd van Thalys op het moment waarop de 
onderneming een grote sprong vooruit maakt en zich voorbereidt op sterkere concurrentie. Onze 
flexibiliteit, innovatief vermogen en klantgerichtheid worden de sleutels voor onze komende successen", 
aldus Agnès Ogier, CEO van Thalys. 
 
"Door Thalys te transformeren tot een volwaardige spoorwegonderneming krijgt Thalys van de aandeelhouders de 
middelen om de ambities waar te maken. Een strategische ontwikkeling dat de duizenden reizigers én de 
bestemmingen ten goede zal komen. Onder leiding van Franck Gervais werden er al belangrijke stappen gezet wat 
betreft de uitbreiding van het netwerk en de operationele uitmuntendheid. Vandaag zijn wij verheugd dat Agnès 
Ogier de leiding neemt over dit unieke technologische en commerciële Europese succesverhaal. Ze heeft ervaring 
met het leiden van grote projecten en de innovatie van dienstverlening in een zeer competitieve omgeving: een 
belangrijke troef voor Thalys, dat klantgerichtheid, multiculturele openheid, innovatie en prestaties in zijn DNA heeft", 
aldus Michel Jadot, voorzitter van de raad van bestuur van Thalys. 
 
Van telecom naar de transportsector: een open en innovatieve visie op de relatie met de klant 

De loopbaan van Agnès Ogier, moeder van drie kinderen, begint in 1990 bij Booz Allen & Hamilton. Van 1992 tot 
2010 bekleedt ze verschillende marketingposities bij SFR, voornamelijk wat betreft tariefplanning. In 2008 wordt 
Agnès Ogier hoofd strategie en productmarketing in het SFR Business Team. Als vertegenwoordigster van SFR 
binnen de groep Vodafone voert Agnès Ogier tal van internationale opdrachten uit. Eind augustus 2010 vervoegt 
Agnès Ogier SNCF als marketing director van de afdeling Voyages waar ze nieuwe diensten ontwikkelt en het 
getrouwheidsbeleid consolideert.  

  
Organigram Thalys 

CEO: Agnès Ogier  

Deputy CEO / Chief Financial Officer: Ingrid Nuelant 

Quality & Customer Service Director: Griet Lissens 

Chief Operations Officer: Hélène Valenzuela 

Chief Commercial Officer: Scheherazade Zekri-Chevallet 

Project Director THI Factory: Tanguy Cotte-Martinon 

Services Director: Bertrand Camus 

 

 

 

Persbericht 
Brussel, 2 december 2014 

 
BENOEMING - CEO 
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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 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 

 

 
Perscontacten 
Thalys International     Whyte Corporate Affairs 
Patricia Baars      Mieke De Sutter 
+ 32 2 504 05 99     +32 2 738 06 20 
pers@thalys.com     mds@whyte.be  
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