
DE WEEK 
ZONDER SPITS 
KAN NIET 
ZONDER JOU 
WANNEER IS HET?
Van maandag 23 t/m vrijdag 27 maart.

WIE ORGANISEERT DE WEEK ZONDER SPITS?
Stichting Breikers is initiatiefnemer van deze campagne. Breikers helpt grote organisaties 

in de Amsterdamse regio om slimmer en duurzamer om te gaan met hun mobiliteit. En zag 

daarbij dat veel van die werkgevers nog altijd aan ouderwetse kantoortijden vasthouden. 

Tijden uit een vorige eeuw. Toen je nog niet kon videobellen, mailen of ‘in the cloud’ kon 

werken. En dat terwijl de drukte in de spits maar blijft toenemen. Tijd voor verandering dus.

HOE IS DE WEEK ZONDER SPITS ONTSTAAN?
Het is druk in het verkeer. Of mensen nu in een overvolle coupé staan of in de file, niemand 

wordt er blij van. Dagelijks reizen 700.000 forenzen van en naar Amsterdam. En dat worden 

er snel meer. Nu al staat de gemiddelde automobilist in en rondom Amsterdam 60 uur per 

jaar in de file. De Week Zonder Spits is bedacht om te ervaren hoe het ook anders kan. Van 

23 t/m 27 maart werken we het 1e uur thuis. Zo kun je in alle rust opstarten en zonder file, 

drukte en stress naar je werk. Goed voor jou, goed voor het milieu, goed voor iedereen. 

WAAROM DE WEEK ZONDER SPITS?
De Week Zonder Spits gaat over jou. Jouw reis, jouw stress en vooral jouw persoonlijke 

oplossing. Peer pressure is de belangrijkste reden om toch maar ‘gewoon’ om 9 uur op 

kantoor te gaan zitten. Ook al weet je dat je die mailtjes net zo goed, of zelfs sneller, thuis 

kunt wegwerken. Ons doel is om jou en je collega’s deze ene week te laten ervaren hoe 

makkelijk het is om de spits te mijden. Hoe heerlijk het is om flexibeler met werk en 

reistijden om te gaan. Hoeveel je dat oplevert en hoe weinig (niets) het kost. Het kan, nu 

alleen nog doen. Waar wachten we nog op? En bedenk; Als jij niet meer in de spits reist heb 

je het probleem sowieso voor jezelf opgelost. Dan is De Week Zonder Spits voor jou een 

succes! 

KAN IEDEREEN MEEDOEN?
Ja, iedereen kan zich aanmelden voor De Week Zonder Spits. Het maakt niet uit waar je 

woont of werkt. Het is uiteraard wel van belang dat je goed afstemt met je werkgever en 

collega’s, zodat niemand voor verrassingen komt te staan. 

 
WAT IS HET DOEL?
Zoveel mogelijk mensen laten ervaren hoe ontspannen je werkweek kan zijn zonder de 

stress van de spits! 

MOET IK DE AUTO LATEN STAAN?
Nee hoor. Het gaat er niet zozeer om hoe je reist, maar wel hoe laat. Daarom hebben we 

ervoor gekozen om het 1e uur thuis te beginnen. Dat geldt ook voor mensen die reizen met 

het OV: pak ook eens een uurtje eerder of later de trein, tram, bus of metro. 

DOOR EEN EXTERNE AFSPRAAK MOET IK
IN DE SPITS REIZEN, MAG DIT WEL?
Ja, natuurlijk! Maar kijk eens kritisch naar het gemak waarmee we afspraken maken 

midden in de spits. Kan dat niet wat later, of vroeger of op een anderen locatie? En 

misschien werkt een video call net zo goed, scheelt je ook nog eens heel veel reistijd. Er zit 

nog onverwacht veel lucht in je agenda! 

WANNEER KAN IK HET BESTE VERTREKKEN?
We raden aan om voor 07.30 of na 08.30 uur weg te rijden of de trein te pakken. Dan is het 

namelijk het drukst op de weg en in het OV. ’s Middags is in dit het geval tussen 16.30 en 

18.00 uur. Daarnaast zijn dinsdag en donderdag de drukste dagen. Probeer die dagen dus 

misschien nog nét iets eerder of later te vertrekken. 

IK WIL GRAAG BUITEN DE SPITS REIZEN, MAAR IK MOET DE KINDEREN 
NAAR SCHOOL BRENGEN, IK WERK OP VASTE TIJDEN, …
Het is wat het is. Niet iedereen is flexibel in zijn reistijden. Er zijn ook veel beroepen met 

diensten die niet zijn te schuiven. Maar blijf creatief: als je de kinderen afwisselend met je 

partner naar school brengt, dan kun je misschien ook afwisselend spitsmijden. Je zult zien: 

een paar keer per week is al een verademing. Als we met elkaar 5% verkeer uit de spits 

halen, is dat al een wereld van verschil. Dat moet toch wel lukken?

HOE KUN JE MEEDOEN?
Blok in je agenda de tijden wanneer je thuiswerkt (als is dat maar 1 of 2 keer per week). 

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

Misschien is het wel makkelijker om mobiel te werken of een ander vervoersmiddel te 

pakken. Check daarom de verschillende mogelijkheden voordat je aan de week begint. 

Overleg ook eens met je collega’s en wissel handige tips uit!

Meld je aan op www.deweekzonderspits.nl voor meer handige tips & tricks! 

FAQ


