Contactgegevens:
VNM-Slimmer op weg
Herculesplein 201a
3584 AA UTRECHT
Telefoon 030 - 215 50 86
www.vnm.nu

Contactpersoon: Gabriëlle Dijkstravan der Burg

BNV Mobility
Postbus 1920
4801 BX BREDA
Telefoon 076 - 762 00 10
www.bnvmobility.com

Contactpersoon: Marc van Bakel

Spitsvrij is een spitsmijdenproject dat wordt uitgevoerd
in opdracht van de Provincie Utrecht.

Aan de inhoud van deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend. ©2.2011.

Verdwenen tijdens de spits

Mensen verdwijnen tijdens de
spits voor 100 euro per maand.
Wordt u Spitsvrij-werkgever?

www.spitsvrij.nl

Verdwenen tijdens de spits
Ondernemers en overheden in de driehoek Utrecht - Hilversum -

Wanneer begint Spitsvrij? Spitsvrij gaat op 1 juni

Amersfoort zetten zich samen in voor bereikbaarheid in de regio

2011 van start en duurt tot december 2012. Deze periode valt

en dus ook voor uw organisatie. Spitsvrij gaat daarbij helpen

samen met verschillende geplande wegwerkzaamheden in de

door zoveel mogelijk auto’s uit de spits te laten verdwijnen.

regio.

Het project Spitsvrij komt voort uit het Regionaal

Verdwenen tijdens de spits

Koepelconvenant Mobiliteitsmanagement. Het is één van

Word nu Spitsvrij-werkgever! Vanaf februari

de regionale mobiliteitsprojecten van het ministerie van

2011 kunt u zich opgeven als Spitsvrij-werkgever. U stuurt

Infrastructuur en Milieu.

daarvoor een mailtje naar gabrielle@vnm.nu en vermeldt daarin

Wat is Spitsvrij? Spitsvrij is een spitsmijdenproject.
Dit betekent dat we deelnemers zo veel en zo vaak mogelijk de
spits willen laten mijden. Hoe meer auto’s er verdwijnen uit de

aantal werknemers in uw bedrijf. Mail vandaag nog, dan nemen
wij zo snel mogelijk contact met u op.

spits, hoe beter de doorstroming op de weg. Spitsvrij betaalt

Wat krijgt een Spitsvrij-werkgever? Als

de deelnemers per keer dat ze de spits mijden. Verdwijnen uit

Spitsvrij-werkgever wordt u door Spitsvrij gesteund bij de

de spits wordt leuk én lucratief.

promotie van Spitsvrij onder uw werknemers. Als Spitsvrij-

Wie kunnen er mee doen? In totaal kunnen

Verdwenen tijdens de spits

uw bedrijfsnaam en adresgegevens, naam contactpersoon en het

werkgever heeft u recht op:

5.000 automobilisten meedoen. Vanaf juni 2011 nodigen we

gegarandeerde deelname voor uw werknemers;

iedereen uit die vaak in de regio in de driehoek A1/A27/A28

een (in-house)informatiebijeenkomst met Spitsvrij-adviseurs;

is geregistreerd. Werknemers van organisaties die meedoen

Spitsvrij promotiemateriaal;

aan Spitsvrij hebben voorrang. Daarom nodigen wij u nu al uit

gratis gebruik van het Spitsvrij-logo op uw website en

om mee te doen. Zodat uw werknemers straks zeker zijn van

plaatsing van uw bedrijfslogo op spitsvrij.nl;

deelname. En u van bereikbaarheid.

kant-en-klare artikelen en beeldmateriaal voor uw interne

Waarom doen werkgevers mee? Werkgevers die

communicatiemiddelen;
ondersteuning bij het invoeren van Spitsvrij in uw

bezig zijn met bereikbaarheid, duurzaamheid, Slim Werken, Slim

organisatie;

Reizen en Het Nieuwe Werken, kunnen dit nu met Spitsvrij in de

maandelijkse updates over Spitsvrij.

praktijk brengen. U geeft uw werknemers een extra argument

Duurzaamheid, bereikbaarheid,
Slim Werken en Slim Reizen.

voor andere mobiliteitskeuzes. Uw werknemers zijn relaxter,
uw organisatie is beter bereikbaar, uw imago is duurzamer en u
wordt een nóg aantrekkelijker werkgever.

Als werkgever wilt u bereikbaar zijn en blijven. Voor uw zakelijke relaties,
uw toeleveranciers en uw afnemers. Maar in de eerste plaats voor uw

Wij doen mee met

Verdwenen tijdens de spits

werknemers. Fysieke en digitale bereikbaarheid is de slagader van uw
Verdwenen tijdens de spits

organisatie. En daar gaat het nu juist vaak fout. Lange files, vertragingen

Wij doen mee met

en omzet- of productiviteitsverlies. Tijd voor innovatieve oplossingen.

Er verdwijnen elke dag
mensen tijdens de spits in
de omgeving van Utrecht.

Mensen verdwijnen tijdens de spits
voor 100 euro per maand.

Tijd voor Spitsvrij.
Inlichtingen en meer informatie op www.spitsvrij.nl
Inlichtingen en meer informatie op www.spitsvrij.nl

Deursticker

Poster
de omgeving van Utrecht.
mensen tijdens de spits in
Er verdwijnen elke dag

Inlichtingen en aanmelden op www.spitsvrij.nl

Inlichtingen en meer informatie op www.spitsvrij.nl
Inlichtingen en meer informatie op www.spitsvrij.nl

Placemat
voor 100 euro per maand.
Mensen verdwijnen tijdens de spits

