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ERVARINGEN DELEN
Iedereen doet op zijn of haar manier mee aan De Week Zonder Spits. 

De een werkt misschien een uurtje thuis, terwijl de ander liever zijn uren 

maakt in een koffietentje. Omdat de ervaringen van anderen inspirerend 

zijn, is het goed om deze te delen. Denk bijvoorbeeld aan een artikel, video 

of nieuwsbrief. De invulling laten we aan jou over, maar om het je makkelijk 

te maken, geven we je hieronder een aantal interviewvragen. 

 

• Waar woon je?

• Hoe reis jij naar je werk?

• Hoe lang doe je erover ’s ochtends en ’s avonds?

• Hoe laat vertrek je ’s ochtends en ’s avonds?

• Wat is het fijnste aan de reis volgens jou?

• Wat is het meest vervelende aan de reis volgens jou?

• Hoe ziet jouw ochtendritueel eruit?

• Mis je dingen in de ochtend?

• Waarom heb je besloten om mee te doen aan De Week Zonder Spits?

• Is het makkelijk om je aan te melden?

• Merk je iets aan jezelf als je rustig aan de dag begint?

• Hoe werk jij vanuit huis, hoe ziet je werkplek eruit?

• Wat is de grootste verandering die je hebt doorgevoerd tijdens De Week Zonder Spits?

• Wat was het makkelijkst om te veranderen?

• Wat was het moeilijkst om te veranderen?

• Wat is het meest positieve aan De Week Zonder Spits?

• Wat heb je geleerd door De Week Zonder Spits?

• Heb jij nog tips voor mensen die willen meedoen aan De Week Zonder Spits?

• Ga je dit ook na De Week Zonder Spits volhouden?

 

 

Het is mogelijk om deze content tijdens of na De Week Zonder Spits onder je collega’s te 

verspreiden. Maar het kan ook helpen om dit voorafgaand aan De Week Zonder Spits te 

doen. De inzichten en informatie kunnen motiverend werken. Het biedt nieuwe inzichten 

en kan mensen op andere gedachtes brengen. We hopen dat je hiermee vooruit kunt. Als je 

vragen hebt, kan je ons natuurlijk altijd een berichtje sturen (info@wijzijnbreikers.nl). 

We willen je ontzettend veel succes wensen en kijken ernaar uit om samen de spits te 

verslaan! 
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