
DE WEEK 
ZONDER SPITS 
KAN NIET 
ZONDER JOU
Stel je voor, in alle rust wakker worden met jouw favoriete koffie. Daarna 

lekker ontbijten en de eerste mails wegwerken, met je eigen muziek erbij 

natuurlijk. En vervolgens, als kers op de taart, zonder drukte, file of stress 

naar je werk. Hoe heerlijk zou dat zijn? Daarom juichen wij dit initiatief toe.

WAAROM WERKEN WE HET EERSTE UUR THUIS?

Het is geen nieuws: het wordt elk jaar weer drukker in het verkeer. Tijdens de ochtend- en 

avondspits reizen honderdduizenden mensen in de Amsterdamse regio van en naar hun 

werk. En dat worden er steeds meer. Geen wonder dat de files groeien. Nu al staat de 

gemiddelde automobilist in en rond de hoofdstad 60 uur per jaar in de file. Ook het OV 

barst tijdens de hyperspits uit zijn voegen. Zo’n moeizame start heeft de hele dag gevolgen; 

je kunt je gedurende de dag minder goed concentreren, ervaart meer stress en minder 

werkgeluk.

Daar gaan wij nu samen verandering in brengen! Van 23 t/m 27 maart werken we één 

week lang het eerste uur thuis. Zo kun je in alle rust aan je dag beginnen en daarna zonder 

de stress van een drukke spits richting je werk. Wij hopen dat zoveel mogelijk collega’s 

meedoen!

WAT IS HET DOEL?
We gaan zoveel mogelijk mensen buiten de spits laten reizen, te beginnen met de 

ochtendspits. Het is niet voor iedereen weggelegd, maar voor velen wel: dat eerste uurtje 

thuis alvast wat e-mails wegwerken voordat je naar kantoor vertrekt. Probeer het eens en 

ervaar hoe ontspannen je dag kan beginnen!

HOE DOE IK MEE?
Om De Week Zonder Spits te realiseren, hebben we zoveel mogelijk mensen nodig. 

Hoe kun jij meedoen? 

1. Meld je aan via de website www.deweekzonderspits.nl

2.  Blok in je agenda alvast bewust de tijden dat je thuis werkt (al is het maar 1 of 2 keer  

 deze week: plan het gewoon in).

3.  Bedenk welke werkzaamheden je thuis kan doen en verschuif deze naar de ochtend.

4.  Bekijk eens wat voor jou de makkelijkste manier van spitsmijden is: thuiswerken, in  

 een koffiezaakje naast de school van je kinderen of een keer met de fiets?

TIP: Stem af met je collega’s! Hoe belangrijk vinden je collega’s het dat je elke ochtend stipt 

om negen uur op je werkplek bent? Heb het daar eens over en gooi het samen eens over 

een andere boeg. Doe die ochtendmeeting bijvoorbeeld eens per video. Echt, het werkt!

WAT ZIJN NOU PRECIES DE SPITSTIJDEN?
Tijdens de week zonder spits willen we sowieso de ochtendspits mijden. We raden aan 

om voor 07.30 of na 08.30 uur te reizen. Dan is het namelijk het drukst. ’s Middags is dit 

het geval tussen 16.30 en 18.00 uur. Op dinsdag en donderdag is het ‘t drukst. Probeer die 

dagen dus misschien nét iets eerder of later te vertrekken. 

DE KOMENDE WEKEN
In aanloop naar De Week Zonder Spits houden we je op de hoogte en zullen we er samen 

alles aan doen om één week lang de spits te mijden. Als je vragen hebt, kun je die altijd 

stellen. Ook jouw ideeën en tips horen we natuurlijk graag. 

Wij gaan samen met jou van 23 t/m 27 maart de spits mijden door het 1e uur thuis te 

werken!

DOE JIJ OOK MEE?


