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Bedankt dat je ambassadeur wilt worden en een bijdrage 
wilt leveren aan het initiatief. In deze handleiding willen we je 
uitleggen, wat de voordelen zijn, hoe je kunt bijdragen aan 
het initiatief en hoe je de huisstijl kunt gebruiken. 

Introductie 



Met het initiatief Rail Freight. The Future is Ours laten we als 
sector één geluid horen en stropen we de mouwen op voor 
duurzaam, concurrerend en betrouwbaar goederenvervoer. 
We hebben er allemaal belang bij dat het Nederlandse 
spoorgoederenvervoer groeit en meer positieve aandacht 
krijgt. Binnen en buiten Nederland en bij de politiek. Het is 
essentieel dat we onze boodschap samen verkondigen. 
Want samen maken we de toekomst van het Nederlands 
spoorgoederenvervoer. The Future is Ours. 

Rail Freight. The Future is Ours  



Ambassadeur zijn levert een hoop voordelen op: 

•  Imago: je levert een bijdrage aan een positief imago  
en de groei van Spoorgoederenvervoer. 

•  Aandacht voor jouw bedrijf doordat jullie logo op het 
Platform komt te staan. Jouw artikelen op de website 
geplaats kunnen worden en via onze sociale kanalen 
gedeeld kunnen worden. 

•  Zichtbaarheid: je bent zichtbaar onderdeel van een 
netwerk van bedrijven die allemaal hetzelfde doel voor 
ogen hebben: groei van Spoorgoederenvervoer.

•  Slagkracht: door ons te verenigen hebben we meer 
slagkracht en krijgen we meer voor elkaar. Dit kan leiden  
tot positieve nieuwe initiatieven en mogelijkheden. 

Voordelen Ambassadeur zijn



Er zijn verschillende mogelijkheden om bij te dragen
als ambassadeur. In de pagina’s hierna vind je een overzicht  
van alle mogelijkheden en hoe je dit het beste kunt doen. 

Wat kun je doen als ambassadeur? 



Het logo Rail Freight. The Future is Ours, mag je vrij 
gebruiken. Je kunt het logo gebruiken door het 
bijvoorbeeld op jouw website te plaatsen, te gebruiken  
op posters, tijdens evenementen, in nieuwsbrieven  
et cetera. 

Logo



Logo

Standaard logo in kleur Diapositief en wit (bijvoorbeeld op een fotoachtergrond)



Logo url

Url logo in kleur Diapositief en wit (bijvoorbeeld op een fotoachtergrond)



Verkeerd gebruik van het logo

Het verkeerd gebruiken van het logo komt de consistentie  
van het merk niet ten goede en verliest het de kenmerkende 
identiteit. 

Verkeerde kleurencombinatie

In één kleur
(behalve wit)

Alleen zwart

In outline

In een lichtere toon

Met een schaduw

Geroteerd

Gespiegeld



WWW.RAILCARGO.NL  |  WWW.RAILSCOUT.NL

EXPLORE THE SUSTAINABLE 
CONNECTION! 

 We proudly support  



‘ Prorail heeft in 2 jaar 80 wissels  
vervangen in onze haven.  
Kom maar door met dat spoor!’ 
 
Allard Castelein, CEO Haven Rotterdam 

  We proudly support



Het logo kun je ook in je e-mail handtekening gebruiken.  
Zet dit bijvoorbeeld naast of onder je huidige e-mail  
handtekening. 

naam@bedrijf.nl

Ambassadeur Rail Freight. The Future is Ours

info@organisatie.nl

Beste Naam,
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Met vriendelijke groet,

Naam Achternaam

Organisatie

T 06 12 34 56 78

www.organisatie.nl
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E-mail handtekening



Berichten Social Media

Als jullie berichten op jullie eigen sociale kanalen willen 
plaatsen die passen binnen het initiatief The Future is Ours, 
dan, zijn er een aantal mogelijkheden: 

•  Logo: je kunt het logo van Rail Freight. The Future is Ours  
op de afbeelding plaatsen. 

•  Hashtags: je kunt de hashtags gebruiken: 
#railfreightthefutureisours in je bericht. Als je deze  
hashtag gebruikt is er een kans dat het bericht automatisch 
op onze website op de social wall getoond wordt. 

•  Berichten:  we willen jullie ook vragen om berichten die  
wij op Twitter https://twitter.com/RailFreightNL en LinkedIn  
https://www.linkedin.com/company/thefutureisours  
plaatsen om die te delen op jouw kanalen. 





Artikelen aanleveren

Op de website thefutureisours.nl en onze sociale kanalen 
delen wij artikelen en berichten van onze ambassadeurs. 
Het is van groot belang dat we van alle ambassadeurs 
zoveel mogelijk artikelen ontvangen. Hiermee draagt 
iedereen bij aan het initiatief en zorgen we voor een 
Platform met veel kennis, informatie wat lijdt tot een beter 
imago voor Spoorgoederenvervoer. We vragen je om 
al jouw artikelen in te sturen die passen in de volgende 
thema’s: 

•  Duurzaamheid
•  Innovatie
•  Veiligheid
•  Betrouwbaarheid
•  Concurrerend
•  Connectiviteit 

Dit kan door een e-mail met het artikel te sturen naar: 

ambassadeurs@thefutureisours.nl

Zou je hierbij willen vermelden in welk thema het past en minimaal  
1 foto van hoge kwaliteit toe willen voegen? Je hoort dan binnen  
3 werkdagen of het artikel geplaatst wordt. 




