DE WEEK
ZONDER SPITS
KAN NIET
ZONDER JOU
OVER DE TOOLKIT

Enorm bedankt voor je aanmelding! De Week Zonder Spits kan niet
zonder jou, maar ook niet zonder jouw collega’s! We snappen dat het
lastig kan zijn om iedereen binnen je organisatie te mobiliseren. Daarom
willen we je graag een handje helpen met een aantal voorbereide
communicatiemiddelen, die je heel makkelijk kunt toespitsen op jouw
organisatie.
De toolkit kun je gebruiken voor de interne en externe communicatie,
zowel voorafgaand als tijdens De Week Zonder Spits. De teksten kun je
naar eigen inzicht aanpassen aan jouw specifieke situatie.

01. INTRODUCTIEMAIL
De tekst staat al voor je klaar! Introduceer De Week Zonder Spits op een leuke, heldere en
aansprekende manier met deze kant-en-klare introductiemail.

02. AANKONDIGINGSMAIL
Met deze tips geef je mensen nog een extra zetje om mee te doen.

03. FAQ
Hier vind je antwoord op de meest gestelde vragen over De Week Zonder Spits.

04. FACTS & FIGURES
Waarom doen we dit ook alweer? Check de verbluffende feiten over het belang van
De Week Zonder Spits. Als je deze feiten kent doe je zeker mee!

05. INTERVIEWOPZET
Kom erachter hoe deelnemers binnen jouw organisatie De Week Zonder Spits ervaren.
We hebben alvast wat vragen voor je uitgewerkt. Leuk ook om de verhalen intern te delen!

06. SOCIAL POSTS
Met deze aantrekkelijke social posts deel je intern updates over De Week Zonder Spits.

MOTIVATIE; zelfs al staat er die hele week file en barsten de treincoupés uit
hun voegen… als jij buiten de spits reist is JOUW week spitsvrij!
SPITSTIJDEN
Tijdens De Week Zonder Spits willen we sowieso de ochtendspits mijden. Daarom is het
goed te weten wat de spitstijden nou precies zijn:
•

Spitstijden auto; het drukste is het op de wegen tussen 7.30 en 8.30 uur, en tussen 16.30
en 18.00 uur.

•

Spitstijden OV: 7.30 tot 8.30 uur en 16.30 en 18.00 uur.

•

Dinsdagen en donderdagen zijn de drukste dagen.

•

Helemaal de drukte vermijden? Hou dan rekening met 7.00 tot 9.00 uur en 16.00 tot
18.30 uur.

TIPS
De spits mijden verhoogt je productiviteit, werkgeluk en tevredenheid. Dus, waar wachten
we nog op? De tips hieronder helpen je op de goede weg. Succes!

1

Creëer draagvlak bij het management. Probeer in gesprek te gaan en samen een
plan van aanpak te maken. Vergeet niet dat De Week Zonder Spits ook voor het
management enorm veel voordelen heeft. Daarnaast neemt de steun van het
management een enorme drempel weg voor collega’s.

2

Ga samen met je collega’s rond de tafel zitten. Vraag naar ervaringen en tips rond
de spits, zodat jij het hen makkelijk kunt maken. Stel daarnaast een ambassadeur
aan, iemand bij wie je collega’s terecht kunnen met al hun vragen.
Doe het niet alleen, samen sta je altijd sterker. Probeer samen De Week Zonder

3

Spits te realiseren. Of dit nu met collega’s is of met het managementteam. Sta
open voor ideeën en toevoegingen vanuit elke hoek. Misschien heeft iemand wel
een geniale ingeving die iedereen helpt om het 1e uur thuis te werken. Probeer
die vroege team-meeting eens per video call!

4

Gebruik de toolkit. Door de afbeeldingen en teksten intern te verspreiden, is het
voor jou makkelijker om draagvlak te creëren. Hoe groter het aantal mensen is
dat meedoet, hoe groter de kans op een week zonder spits!

CONTACT
We hopen dat je hiermee uit de voeten kunt. Als je vragen hebt, kun je ons natuurlijk altijd een
berichtje sturen (info@wijzijnbreikers.nl). We wensen je ontzettend veel succes en kijken ernaar
uit om samen de spits te verslaan!

