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et verlies van de NS Groep bleek in 2020 maar 
liefst 2,6 miljard euro. Vooral de zakelijke markt, 
verantwoordelijk voor een groot deel van de 

omzet, werd hard getroffen. Steffens: “In 2019, ons beste 
jaar ooit, boekten we nog een record van gemiddeld 1,3 
miljoen reizigers per dag en de klanttevredenheid was 
nog nooit zo hoog. 89% van de klanten beoordeelde NS 
met minimaal een 7. Dit dankten we aan de inzet van álle 
NS-medewerkers.” In april stortte het aantal reizigers in 
tot slechts 8% van normaal. Alle voorspellende modellen 
over reisgedrag konden de prullenbak in. En NS had er 
een nieuwe concurrent bij: thuiswerken. Gevolg? “We 
toonden ons slagvaardiger en wendbaarder dan ooit. We 
spelen nu daadkrachtig in op de nieuwe behoeften van 
zakelijke klanten”, verklaart Steffens. 
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liefst 2,6 miljard euro. Vooral de zakelijke markt, 

met minimaal een 7. Dit dankten we aan de inzet van álle 

Reset noodzakelijk
“Een restart zou onvoldoende zijn, een reset bittere 
noodzaak voor klantbehoud. Bedrijven herzien hun 
mobiliteitsbeleid en NS moest anders naar zijn diensten 
kijken”, legt Steffens uit. “We hebben veel gesprekken met 
bedrijven gevoerd. Mensen zullen minder naar kantoor 
blijven reizen. Flexibiliteit en gemak is wat ze van ons 
vragen.” Diverse zakelijke contracten zijn gepauzeerd en 
NS bood tevens het omzetten naar goedkopere abonne-
menten aan. Voor werkgevers bleken vier zaken van groot 
belang: kostenbesparing, duurzaamheid, vitaliteit van 
medewerkers en keuze uit modaliteiten om van A naar 
B te reizen. Steffens: “Om de zakelijke reiziger terug te 
winnen lag onze focus op het gemakkelijk aanbieden van 
de meest aantrekkelijke vervoersoptie voor ieder bedrijf. 

NS ZAKELIJK   Ivo Steffens

                                                                                         De diepste crisis ooit. Het coronavirus trof NS 

snoeihard. Het gedrag van zakelijke reizigers gaat zelfs structureel veranderen: minder naar 

kantoor. Ivo Steffens, directeur Commercie: “Hoe winnen we de forens weer terug? Bedrijven 

herzien hun mobiliteitsbeleid én vragen ons flexibiliteit. Daarom lanceren we NS Go, een 

flinke stap vooruit voor zowel werkgevers als werknemers.”
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De gewenste flexibiliteit en ‘easy-to-do-
business-with’ geven we vorm met de 
introductie van NS Go.”

Introductie NS Go
NS Go is een nieuwe dienst met een digitaal 
platform dat maatwerkoplossingen per bedrijf 
en per werknemer biedt. Alle vervoersopties 
worden desgewenst met elkaar verbonden: 
onder meer trein, tram, bus, metro, taxi, deel-
auto, scooter en ov-fiets. “NS Go biedt gemak 
aan de zakelijke reiziger door de combinatie 
van diverse vervoersopties. Die kan zo snel en 
prettig mogelijk van deur tot deur reizen. Dit 
betekent een andere mindset voor werkgevers 
en werknemers”, vertelt Steffens, die Londen, 
waar hij een tijd woonde, als voorbeeld ziet. 
Daar reizen forenzen nauwelijks met de auto 
naar de stad, maar kiezen ze vooral uit 
combinaties van vervoer. 

“Die mindset willen we hier ook. En we horen 
gelukkig van veel klanten dat ze dat ook 
willen. Nieuwe technologische mogelijkheden 
gaan dat proces versnellen. Denk aan reizigers 
die in de toekomst via de NS-app live-updates 
krijgen tijdens hun reis met suggesties over 
keuzes voor vervoermiddelen, waarna een 
alternatief reisschema volgt. Alle gedoe met 
bonnetjes is ook verleden tijd; de rekening 
gaat automatisch naar de werkgever. Dit 
verhoogt de grip op de kosten en versimpelt 
de administratie geheel volgens de fiscale 
regelgeving”, overtuigt Steffens. NS regelt de 
IT-activiteiten voor een geïntegreerd systeem, 

afgestemd op de bedrijfswensen. Zelfs 
flexibele invulling op medewerkersniveau is 
mogelijk. Bijvoorbeeld dat een werknemer 
op zijn verjaardag gratis in de eerste klas mag 
reizen. Of dat hij na 20.00 uur zonder meer-
kosten met de taxi verder mag reizen. 

De vervoersmarkt is flink in beweging. Wat 
kan de zakelijke reiziger over vijf jaar ver-
wachten? Steffens ambieert grote stappen als 
mobiliteitsbedrijf, met de trein als belangrijk-
ste vervoermiddel. Hij verwacht een flinke 
toename in modaliteiten, zoals e-scooters 
en e-steps. “NS Go wordt daardoor alsmaar 
aantrekkelijker voor de zakelijke klant. 
Bovendien breiden we het dienstenpakket uit, 
zoals het plannen van de reis, via de NS-app. 
De trein wordt daarmee een steeds gunstigere 
optie voor de keuzereiziger die met het ov en 
de auto reist.” Op korte termijn werkt NS aan 
nieuwe zakelijke abonnementsvormen. Deze 
zijn afgestemd op het veranderde reisgedrag 
van medewerkers, die minder vaak op 
kantoor komen.

Advies over mobiliteitsbeleid
NS Go is meer dan een platform. De advies-
functie vormt tevens een belangrijke kracht 
van dit baanbrekende concept. “We gaan 
met bedrijven in gesprek en helpen bij de 
vormgeving en uitvoering van hun mobi-
liteitsbeleid, inclusief sturen op kosten, 
duurzaamheid en gezondheid”, licht Steffens 
toe. “Elk bedrijf legt andere prioriteiten. 
Het kan één mobiliteitsbeleid voor alle 
werknemers kiezen, maar ook afstemmen 
per individu. Zo stellen we in alle situaties 
de klantwens centraal. Wij passen aan. De 
belangstelling is groot. De eerste NS Go-klant 
wordt nu aangesloten. Bedrijven beschouwen 
dit aanbod als een opportunity, mede gezien 
het grote gemak en de flexibiliteit. Niet 
alleen de werkgever, maar ook de werknemer 
heeft er veel baat bij”, besluit de directeur 
Commercie.  
re

DEEL ONLINE

DEEL ONLINE

ormaal zet Holland Casino met 14 
vestigingen en 3500 medewerkers 
maandelijks zo’n 60 miljoen om. 

Tijdens de maandenlange lockdown daalde 
dit naar nul, gevolgd door mindering van 10% 
fte onder medewerkers. “Wij hadden geen 
alternatief, behalve zorgen er zo goed mogelijk 
doorheen te komen.” Erwin van Lambaart, 
CEO Holland Casino, kijkt graag vooruit naar 
de officiële opening van de Nederlandse online 
kansspelmarkt in oktober, de aanstaande 
opening van twee duurzame vestigingen en 
de viering van het 45-jarig bestaan.

Veilig spelen
Nederland behoort tot de laatste Europese 
landen waar de online kansspelmarkt gere-
guleerd opengaat. Toch wordt er in ons land 
al stevig illegaal online gespeeld. “Door het 
ontbreken van wet- en regelgeving speelden 
deze consumenten onbeschermd. De Wet 
kansspelen op afstand, die sinds april in wer-

king is, geeft de toezichthouder een instru-
ment tot handhaving. Per 1 oktober bieden 
ook wij online kansspelen en daarmee spelen 
consumenten wel verantwoord én veilig.”
Dankzij technisch eersteklas leverancier 
Playtech wedijvert Holland Casino met de 
absolute top binnen de online kansspelen.

Cradle-to-cradle
De lockdown met gesloten vestigingen 
betekende geenszins stilstand. “Dat had op 
verschillende terreinen een domino-effect 
veroorzaakt. Stopzetten en herstarten van 
bouwprojecten kost meer dan doorwerken, 

en aannemers en horecaleveranciers bijvoor-
beeld zijn afhankelijk van deze projecten.” 
Hierdoor staan er nu twee duurzame gebou-
wen in Utrecht en Venlo. “Onze vestiging in 
Venlo is bijna cradle-to-cradle. Dat is uniek 
binnen de best traditionele casinowereld en 
krijgt veel internationale belangstelling.”

Beste casino
Holland Casino wil op alle fronten het beste 
en meest innovatieve Europese casino zijn.  
“We hebben blijkbaar goede keuzes gemaakt. 
Dankzij ons nieuwe online aanbod, naast 
innovaties in de fysieke vestigingen, blijven 
we aantrekkelijk. Ze overlappen elkaar niet, 
want een avondje ‘James Bond’ in ons casino 
is nu eenmaal een heel andere beleving dan 
die thuis achter een tablet. Op 1 oktober, als 
we ons online Holland Casino openen, vieren 
we ook ons 45-jarig bestaan. Daar maken we 
via beide kanalen natuurlijk een mooi feestje 
van.”  

HOLLAND CASINO   Erwin van Lambaart

N ‘ Een avondje ‘James 
Bond’ in ons casino 
blijft natuurlijk een 
geweldige beleving’
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                             Casino komt nogNa een fantastisch 2019 met 

een winst van 89,6 miljoen euro volgde het slechtste jaar ooit van Holland Casino. 

Het contrast met het verlies van 80,7 miljoen euro kon amper groter zijn. Toch, de 

basis is goed en de vooruitzichten zijn veelbelovend.

IVO STEFFENS:

‘Met het nieuwe 
concept NS Go denkt 

NS ook mee over het 
mobiliteitsbeleid 

van bedrijven’


