
Euronext kiest voor NS Go 

 
Een gebruiksvriendelijke oplossing voor het nieuwe werken 
 

Voordat COVID-19 om de hoek kwam kijken, werkten we voornamelijk op kantoor. Wij 

berekenden jaarlijks de reiskostenvergoeding op basis van een Traject Vrij-kaart van NS en het 

lokale bus- of tramabonnement voor elke medewerker. Een tijdrovende klus voor HR.  

Tijdens de coronacrisis werd voor ons al snel duidelijk dat ons reisgedrag structureel 

verandert en er meer vanuit huis gewerkt zal worden. De vaste reiskostenvergoeding sloot 

hier niet meer goed op aan. We zijn daarom op zoek gegaan naar een reisoplossing die 

gebruiksvriendelijk is voor zowel de medewerkers als HR. Die flexibel reizen en dagelijkse 

keuzevrijheid tussen vervoersmiddel en werklocatie gemakkelijk maakt. 

We hebben voor NS Go gekozen, omdat onze medewerkers voornamelijk met het openbaar 

vervoer reizen. Het advies over de verschillende NS-abonnementen en de mogelijkheid om dit 

op individueel niveau te kiezen is voor ons van toegevoegde waarde. Daarnaast wilden wij 

een thuiswerkvergoeding mogelijk maken voor de dagen die medewerkers vanuit huis 

werken. Via NS Go kan de medewerker deze dagen registeren en een vergoeding hiervoor 

ontvangen.  

“NS Go biedt onze medewerkers flexibiliteit. Ze geven nu zelf aan of zij thuiswerken 

of reizen naar kantoor en met welk vervoersmiddel. Ook zakelijke reizen kunnen via 

het platform gemakkelijk worden ingediend.” 

Lindsay Faijdherbe werkt als HR Business Partner bij 
Euronext. Zij woont in Amersfoort en is trouwe 
treinreiziger op het traject Amersfoort-Amsterdam. 
Samen met haar collega Hanne Michiels (HR Officer), 
stond zij in voor de implementatie van NS Go binnen 
Euronext.  



We zijn de afgelopen maanden goed geholpen door het team van NS Go, die met ons 

meedachten om het nieuwe mobiliteitsbeleid te implementeren met behulp van het NS Go-

mobiliteitsplatform. Het implementatietraject verliep soepel door het snelle schakelen tussen 

beide partijen.  

Een duwtje in de rug voor fietsers 

Ons kantoor is gelegen in het prachtige historische centrum van Amsterdam. Bijna alle 

medewerkers reizen met het OV of komen op de fiets. Met de lancering van NS Go hebben 

we een fietsvergoeding ingesteld. Zo stimuleren we onze medewerkers om nog vaker de fiets 

te pakken. Medewerkers die met de fiets komen, krijgen een vergoeding van € 0,30 per 

kilometer, in plaats van de gebruikelijke € 0,19 per kilometer.  

 

Mijn advies aan bedrijven die ook hun mobiliteitsbeleid willen veranderen? Kijk goed om je 

heen: wat doen andere organisaties op het gebied van mobiliteit? En onderzoek wat bij jouw 

bedrijf past. Waar is het kantoor gevestigd, wat zijn de reisbehoeften van jouw medewerkers, 

en hoe zien de korte èn de lange termijnvisie eruit? Als je dat scherp voor ogen hebt, kom je 

erachter welke reisoplossing het beste bij jouw bedrijf aansluit.’’ 

Wil je vrijblijvend sparren over jouw mobiliteitsbeleid? 

Neem contact op met jouw NS-accountmanager of laat ons jou bellen.  

Wij bespreken graag de mogelijkheden van NS Go voor jouw organisatie tijdens een 

adviesgesprek of een demo van ons mobiliteitsplatform. 

“Via het mobiliteitsplatform van NS Go, 

bieden wij onze medewerkers een 

fietsvergoeding van €0,30 per gefietste 

kilometer. Zo maken we een gezonde 

keuze meer aantrekkelijk!.” 

https://www.ns.nl/formulieren/bel-me-terug-ns-go.html

