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De teller bij de start
Op 7 oktober 2011 was bij Spitsvrij-werkgever PGGM de officiële
start met minister Melanie Schultz van Haegen en gedeputeerde
Remco van Lunteren. Op dat moment hadden zich al 3.724
deelnemers aangemeld. Deelnemers en werkgevers waren
ruimschoots vertegenwoordigd bij de start.

A1

Laat automobilisten definitief
verdwijnen uit de spits
De hoofdwegen in de driehoek Utrecht-Amersfoort-Hilversum staan prominent in de File Top 10. Er

A27

is bovendien sprake van een regio met economische groei en er is de ambitie kwetsbare natuur te
beschermen. Daarom zijn er naast infrastructurele maatregelen andere oplossingen nodig. Spitsvrij is
gericht op het beter benutten van de bestaande infrastructuur door frequente spitsrijders te verleiden

A28

hun reisgedrag te veranderen. Met als doel een betere bereikbaarheid van de driehoek en een betere
verkeersdoorstroming op de A28, A1 en A27.
Spitsvrij heeft in twee rondes gelopen. In de 1e ronde ontvingen deelnemers een financiële beloning als zij
niet in de spits reden. Die ronde liep van augustus 2011 tot en met december 2012. De 2e ronde ging van
start in april 2013 en liep tot en met februari 2014. In deze ronde daalde en veranderde de beloning. De
deelnemers ontvingen spaarpunten in ruil voor spitsmijdingen. Die spaarpunten konden zij in een webshop
inwisselen tegen cadeaus.

Eric Jan Schipper, Intergamma
“Spitsvrij komt precies op het goede moment. Met het oog op de

In totaal hebben ruim 6.000 automobilisten meegedaan aan Spitsvrij. Tussen ronde 1 en ronde 2, de
periode zonder beloning, is gemeten of het reisgedrag wijzigde. Daarnaast is gemeten wat het effect is van
een aanzienlijke verlaging van de beloning. Ten derde heeft een grote groep oud-deelnemers toestemming
gegeven voor langdurige nameting na afloop van de beloningsperiode. Dat levert unieke informatie

werkzaamheden de komende jaren wil ik onze medewerkers stimuleren niet

op. Over de effecten van verschillende soorten beloningen en methoden voor data inzameling, de

met de auto in de spitsen te rijden. Ik ben blij met deze beloningsmaatregel.

duurzaamheid van gedragsverandering, de maatschappelijke baten en de betrokkenheid van werkgevers.

Mijn eigen inspanningen zullen hierdoor meer succes sorteren!”

Daarvan is verslag gedaan in een uitgebreide rapportage. Deze brochure geeft een aantal belangrijke
bevindingen weer.
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Van kastje naar S-Box
Iedereen die het “kastje” met het GPS-signaal,
de S-Box in de auto heeft laten inbouwen,
kreeg een kartonnen Spitsvrij-spaarpot aan de
binnenspiegel. Hiermee werd hun deelname
op een ludieke wijze ingeluid.

Meten is weten: Spitsvrij zorgt voor
duurzame gedragsverandering
Ambitie
De financiële beloning is een tijdelijk instrument, gericht op
het doorbreken van gewoontegedrag. Het uiteindelijke doel
is een duurzame verandering van reisgedrag, ook zonder
beloning. Critici stellen dat automobilisten na afloop van
de beloning terug zullen vallen in hun oude reisgedrag.
De deelnemers zelf geven in onderzoeken aan dat zij hun
gewijzigde reisgedrag na afloop van de beloning willen
handhaven. De vraag is of dat zo is en in welke mate.

Aanpak
Dankzij de auto gebonden device (S-Box) is nu voor het eerst
over een langere periode betrouwbaar gemeten in welke mate
er sprake is van een duurzame gedragsverandering. We hebben
dat in verschillende periodes gemeten. Tussen de 1e ronde en
2e ronde van Spitsvrij was er een periode van drie maanden
waarin geen beloning werd uitgekeerd, maar waarin wel het
reisgedrag werd gemeten van 3.000 deelnemers. De tweede
meetperiode was nog veel langer: een groep van 500 deelnemers is gestopt na de 1e ronde maar heeft toestemming gegeven om de S-Box nog één jaar lang actief te houden na afloop
van de beloningsperiode. Daarnaast is er een groep van 2.600
S-Box deelnemers die, ook nadat de beloning flink verlaagd
werd, in de 2e ronde mee bleef doen met de S-Box zodat een
goede vergelijking voor het effect van de beloning mogelijk is.

Effect en ervaring
Er is sprake van een duurzame gedragsverandering bij
Spitsvrij-deelnemers. In de drie maanden tussen ronde 1 en 2
4
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waarin geen beloning werd uitgekeerd, daalde het percentage
spitsmijdingen van gemiddeld 46% bij de gemeten groep van
3.000 deelnemers wel. Maar er was nog steeds sprake van een
gemiddeld mijdpercentage van 36%. Daarmee blijft 80% van de
spitsmijdingen behouden.
Die duurzame gedragsverandering blijkt ook bij de groep die
gedurende twee en een half jaar met een S-Box heeft deelgenomen aan de 1e en 2e ronde van Spitsvrij. In die 2e ronde
telde alleen de ochtendspits en daalde de beloning van gemiddeld 34 euro per maand (in geld) naar gemiddeld 14 euro per
maand (te besteden in webshop). Toch blijft deze groep ook
na twee en een half jaar de spits even vaak mijden met een
gemiddeld mijdpercentage van 46%.
Uit de nameting over een periode van één jaar van de 500 ouddeelnemers blijkt dat ook zij het gewijzigde reisgedrag zonder
beloning nagenoeg handhaven: ook hier blijft ruim 80% van de
spitsmijdingen behouden.
Daarmee kunnen we concluderen dat er daadwerkelijk sprake is
van een duurzame verandering van reisgedrag van spitsrijders.
Reisgedrag is gewoontegedrag en de financiële prikkel
heeft gezorgd voor een gedragsverandering die nieuw
gewoontegedrag heeft opgeleverd. Dit gedrag beklijft omdat
deelnemers de voordelen ervaren. Tijdsbesparing, minder
stress en meer regie over de eigen tijd werden als grote
voordelen genoemd. Spitsvrij is vanaf het begin gepositioneerd
vanuit die interne drijfveren. Daardoor konden we gedurende
het project op een hele natuurlijke manier de focus verschuiven
van financiële prikkel naar intrinsieke motivatie.

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.
“Investeren in infrastructuur blijft nodig. Maar we gaan het er niet mee redden. Want de
mobiliteit groeit dóór. Vooral in de Randstad. Daarom moeten we onze bestaande infrastructuur
beter en slimmer benutten. Bijvoorbeeld door de inzet van mobiliteitsprojecten als Spitsvrij.
Mensen ervaren zo zelf hoe ze slimmer kunnen reizen. Daarom zet ik samen met regio’s
en bedrijven mijn schouders onder mobiliteitsprojecten zoals hier in de driehoek UtrechtAmersfoort-Hilversum”.
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Spitsvrij | Pure tijdwinst
Des te meer gedrag plaats vindt op basis van interne drijfveren, des te groter de kans op blijvende
gedragsverandering. Spitsvrij is vanaf het begin gepositioneerd vanuit de drijfveren van deelnemers.
Daardoor kon de focus op een hele natuurlijke manier verschuiven van financiële prikkel naar
intrinsieke motivatie. In lijn daarmee werd de claim “Verdien 100 euro per maand” overal vervangen
door “Spitsvrij | Pure tijdwinst”.

Privacy versus effectief werven
en meten
Ambitie

Effect en ervaring

Spitsvrij heeft twee instrumenten ingezet die op gespannen
voet (kunnen) staan met het gevoelige onderwerp privacy.
Gezien de omvang van de driehoek Utrecht-AmersfoortHilversum is voor de 1e ronde de keus gemaakt voor een auto
gebonden device, een “kastje” met een GPS-signaal in de
auto’s van 5.000 deelnemers.
Ten tweede is vanwege de ambitieuze doelstelling bijna
9% van alle frequente autoforensen binnen te halen als
deelnemer, de keus gemaakt voor een directe werving op
basis van kentekenregistratie en een brief op het huisadres
van de eigenaar van het kenteken.
Beide instrumenten brachten een hoog afbreukrisico met
zich mee.

De directe werving en het inbouwen van S-Boxen hebben
geen problemen opgeleverd met de privacy. Ze zijn
daarentegen zeer effectief geweest. De directe werving van
5.000 deelnemers was gefaseerd opgezet om het inbouwen
van S-Boxen te spreiden. Maar binnen twee maanden na de
officiële start was het maximum aantal deelnemers al met
10% overschreden en werd een reservelijst ingesteld. Die
deelnemers kwamen nagenoeg geheel binnen via directe
werving.
Het aantal klachten onderstreept dat privacy geen item is
geworden. Tijdens de directe benadering van 40.000 mensen
op basis van de registratie van hun kenteken en het inbouwen
van 5.000 S-Boxen in auto’s, kwamen 14 klachten over privacy
binnen.
Ook het onderzoek via de focusgroep (bestaande uit
deelnemers) leert dat de ongevraagde brief geen problemen
opleverde, evenmin als het inbouwen van de S-Box in de auto.

Aanpak

Hans Buijtelaar, wethouder Mobiliteit gemeente Amersfoort
”Goede bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor een sterke
economie. Werken aan een betere bereikbaarheid gaat verder dan onze
stadsgrenzen. Daarom is Spitsvrij een goed voorbeeld van een project waarin
overheid en bedrijfsleven samen werken aan de verkeersdoorstroming in
Midden-Nederland”.
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Er is bij de uitvraag voor een uitvoerende partij en bij het
vormgeven van het project veel aandacht besteed aan privacy
omdat de inschatting was dat dit een belangrijke succesfactor
zou zijn. Naast een privacy protocol, uitgebreide Q&A’s en een
goed getrainde klantenservice, is er vanaf het begin open en
transparant gecommuniceerd over privacy en de waarborgen.
Bijvoorbeeld dat de meting beperkt was in tijd en plaats. Ook
is goed uitgelegd waarom het kastje noodzakelijk was en
kreeg het een eigen, aansprekende naam en presentatie: de
S-Box (met de S van Spitsvrij en Sparen). De S-Box werd op
klantvriendelijke locaties ingebouwd als parkeerplaatsen van
grote bedrijven, bouwmarkten, winkelcentra en restaurants.

Spitsvrij - Inspiratie voor de toekomst
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Campagne met een knipoog
Via sociale media als Facebook en Twitter namen de geruchten
toe: er verdwijnen auto’s in de driehoek Utrecht-AmersfoortHilversum. Een tweede Bermuda-driehoek? Later doken de
‘vermisten’ op. Ze ‘zaten’ onder meer in de verschillende bussen
in de regio.

Techniek van de toekomst:
auto gebonden device of app?
Ambitie
In de 1e ronde werd het reisgedrag gemeten via de S-Box. De
smartphone app was nog niet aan de orde omdat toen nog te
weinig mensen over een smartphone beschikten. Ten tijde
van de 2e ronde was het gebruik dusdanig gestegen dat we
een app konden ontwikkelen en inzetten. Dat gebeurde vanuit
een aantal overwegingen: opdoen van leerervaringen met een
innovatief systeem, kostenbesparing, en de mogelijkheid die
een app biedt om aanvullende functies toe te voegen zoals een
berichtfunctie, feedback, reisplanner en het vooraf opgeven
van een reisintentie.

Aanpak
Bijzonder is dat Spitsvrij binnen één project heeft gewerkt
met verschillende methodes voor data-inzameling. De
deelnemers van de 1e ronde deden mee met de S-Box, ook
als zij doorgingen in de 2e ronde. De deelnemers die instapten
in de 2e ronde deden uitsluitend mee met de smartphoneapp. Daarnaast was er een groep deelnemers uit de 1e ronde
die overstapte van de S-Box naar de app. Daardoor zijn
interessante vergelijkingen mogelijk.

Effect en ervaring
Voordelen van de S-Box (auto gebonden device) ten opzichte
van de smartphone app:
•

8

 e doelgroep is groter doordat elke auto geschikt is,
D
terwijl app-deelnemers over een bepaald type smartphone
moeten beschikken.
Spitsvrij - Inspiratie voor de toekomst

•
•
•
•

 ebruiksvriendelijk, na inbouw geen omkijken meer voor
G
de deelnemer.
Goede beschikbaarheid en nauwkeurigheid van data.
Verwerking van data is geheel te automatiseren: bij validatie
van spitsmijdingen is geen handmatige actie nodig.
De S-Box is minder fraudegevoelig.

Voordelen van de smartphone app ten opzichte van de auto
gebonden device:
•
•
•
•

 een kosten hiervoor ten laste van het project doordat de
G
app op de smartphone van de deelnemer zelf werkt.
Geeft ook informatie over de manier waarop de deelnemer
reist (OV, fiets, thuiswerken etc).
Minder complex bij wisseling van smartphone dan bij
wisseling van auto.
Aanbieden van informatie die zichtbaar is op de
smartphone (push berichten).

Uit enquêtes en uit de focusgroep blijkt dat veruit de meeste
deelnemers de voorkeur geven aan een auto gebonden
device. 67% van de deelnemers heeft een voorkeur voor de
S-Box en 13% voor de app. De app-gebruikers laten ook een
lager spitsmijdpercentage zien dan de S-Boxgebruikers. De
bewerkelijkheid voor deelnemers en de soms haperende
techniek van de app en smartphone zijn daarbij van invloed
geweest. Deelnemers noemen als belangrijkste nadelen van
de app dat je intenties moet doorgeven en dat je vergeet hem
aan te zetten.

Magchiel Majoor, deelnemer
“Ik heb best even getwijfeld of ik mee zou doen aan Spitsvrij….. Je krijgt
een kastje in je auto gebouwd dat bijhoudt waar je rijdt en omdat ik al veel
thuis werk, is de financiële beloning voor mij niet heel groot. Toch heb ik
me aangemeld. Ik woon in Eemnes en werk bij KPN, in het centrum van
Amersfoort. In plaats van de auto, pak ik nu veel vaker de trein of de fiets. Het
is een uurtje fietsen, maar dat is eigenlijk ook wel lekker. Je helpt zo de files
te bestrijden, het is goed voor je gezondheid én je bespaart benzine. Zelfs als
Spitsvrij stopt, ga ik op dezelfde voet door.”

Spitsvrij - Inspiratie voor de toekomst
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5,4
miljoen

Binnen 2
maanden
5.400
deelnemers via
directe
werving

resultaten ronde 1
resultaten ronde 2

1.750
auto’s per
dag uit de
spits

Tijdsbesparing
na beloning
grootste
voordeel

maatschappelijk
saldo
67%
deelnemers
verkiest S-Box
boven app

70.000
minder
autokilometers
per dag

euro aan
maatschappelijk
saldo

Bijna 2%
minder
spitsverkeer

De grafieken laten een duidelijke verschuiving in reistijden zien. De afbeelding geeft de
reistijden in de ochtendspits weer voorafgaand aan de start van Spitsvrij (donkerblauw) en een
half jaar later (lichtblauw). Daaruit blijkt dat veel deelnemers vlak voor of na de spits vertrekken.
Daarnaast is het totaal aantal ritten afgenomen.

Passages deelnemers ochtendspits

Alternatieven voor het rijden in de spits

(aantal per dag)

(AANTAL RITTEN IN DE SPITS PER WEEK, gemeten tijdens Spitsvrij in de 1e ronde)
Voor Spitsvrij
Tijdens Spitsvrij

600
500

Soort vervoer

Voor Spitsvrij
Tijdens Spitsvrij

Buiten spits reizen			
Buiten het gebied reizen			

400

Als passagier			

300

Motor, brommer, scooter			

300

Fietsen			

200

Openbaar vervoer			

100

Thuiswerken			
Auto in de spits			

0
Tijd 5.00
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64
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Private financiering
Spitsvrij is in de 2e ronde deels privaat gefinancierd in de
vorm van een webshop. Deelnemers verdienden spaarpunten
met spitsmijdingen. Die punten konden ze inwisselen tegen
cadeaus uit de webshop. 25% van de beloningen is zo privaat
gefinancierd.

Spitsmijden is (kosten)effectief
Ambitie
Spitsvrij is gericht op een betere bereikbaarheid van de
driehoek Utrecht-Amersfoort-Hilversum en een betere
verkeersdoorstroming op de A28, A1 en A27. Al vrij snel werd
duidelijk dat Spitsvrij in de 1e ronde dagelijks 3.000 auto’s
uit de spits haalde. Maar wat betekent dat concreet voor de
verkeersdoorstroming en bereikbaarheid? En wegen de baten
op tegen de kosten?

Aanpak

vermindering van 70.000 autokilometers. Deze 2e ronde laat
een maatschappelijk saldo zien van 3,5 miljoen euro.
Bij deze maatschappelijke saldo’s gaat het om een voorzichtige
raming. Bij de berekeningen is ervan uitgegaan dat 50% van
de deelnemers de spits blijft mijden direct na afloop van de
beloning en dat dit terugloopt naar 0% na 10 jaar. Uit de jongste
metingen blijkt dat die duurzame gedragsverandering hoger
ligt dan geraamd. De verwachting is dan ook dat het saldo
uiteindelijk nog hoger zal uitkomen.

In een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) zijn de
baten en kosten van Spitsvrij onderzocht.
Daarbij is gekeken naar de effecten op de weg en naar de
kosteneffectiviteit. Voor de 1e en 2e ronde van Spitsvrij zijn die
resultaten afzonderlijk berekend. Van beide onderzoeken zijn
rapporten beschikbaar.

Effecten en ervaring

Siebe Riedstra, Secretaris-Generaal ministerie Infrastructuur en Milieu
“Om het wegennet op peil te houden, pleegt het ministerie grote investeringen.
Maar met asfalt alleen redden we het niet: slimmer reizen zorgt voor een
betere mobiliteit voor iedereen. Spitsvrij past perfect in deze aanpak.”
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Spitsvrij loont de samenleving. Dat blijkt uit het onderzoek naar
de kosten en baten. Becijferd is dat de 1e ronde van Spitsvrij
5,4 miljoen euro aan maatschappelijk saldo oplevert. Dit zijn
bijvoorbeeld een kortere reistijd van werknemers, een toename
van verkeersveiligheid, minder CO2-uitstoot en verbetering van
de luchtkwaliteit. In deze ronde reden er iedere werkdag 3.000
auto’s minder in de spits.
De 2e ronde van Spitsvrij haalt met minder deelnemers en
alleen een ochtendspits die beloond wordt, nog altijd 1.750
auto’s per werkdag uit de spits. Per werkdag is er sprake van
Spitsvrij - Inspiratie voor de toekomst
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5.000 deelnemers
Binnen twee maande na de officiële start bereikte Spitsvrij
een belangrijke mijlpaal: Gerrit Klaas van der Vaart bleek de
5.000ste deelnemer aan Spitsvrij en ontving op zijn werkplek
bij Spitsvrij-werkgever Intergamma een bloemetje en
felicitaties uit handen van gedeputeerde Remco van Lunteren.

Samen met werkgevers
Ambitie
Spitsvrij had als uitgangspunt werkgevers vroegtijdig en
nadrukkelijk bij het project te betrekken. Daar waren drie
overwegingen voor. Ten eerste: spitsmijden is geen exclusieve
verantwoordelijkheid van de overheid. Een tweede overweging
was dat voor een duurzame gedragsverandering een
cultuuromslag in de richting van Het Nieuwe Werken gewenst
is en daarvoor zijn werkgevers onmisbaar. Een derde ambitie
was ook via werkgevers deelnemers te werven.

Aanpak
Nog voor de werving van deelnemers zijn werkgevers
geworven als Spitsvrij-werkgever. Thema’s daarbij waren:
je kunnen profileren met Het Nieuwe Werken (HNW); betere
bereikbaarheid van het bedrijf; tevredener medewerkers; een
uitstraling als MVO-ondernemer; en daling van parkeerkosten.
De werving van werkgevers gebeurde via workshops,
platformbijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en via het netwerk
van VNM (nu &Morgen).
Daarnaast is de vertegenwoordiger van het openbaar bestuur
consequent in combinatie met een vertegenwoordiger van
werkgevers ingezet als boegbeeld van Spitsvrij. Die gedeelde
verantwoordelijkheid etaleerden we door in nieuws- en
persberichten niet alleen bestuurders aan het woord te laten
maar ook quotes van werkgevers op te nemen. Ook anderszins
kregen werkgevers een nadrukkelijke rol en podium in de
communicatie, bijvoorbeeld bij de kick off en de officiële start
van Spitsvrij.
Voor de werving van deelnemers binnen bedrijven is
14
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een werkgeverspakket ontwikkeld, met uiteenlopende
communicatiemiddelen als posters en teksten voor het
intranet.
Specifiek voor de werkgeveractiviteiten was een
wervingsmanager aangesteld.

Effect en ervaring
Al vrij snel tekenden 64 werkgevers het convenant als Spitsvrijwerkgever. Daaronder veel grote werkgevers als de NOS,
PGGM, het Meander Ziekenhuis, a.s.r., ARAG en Ballast Nedam.
Die inzet van werkgevers als boegbeeld heeft goed gewerkt.
Zij waren zichtbaar aanwezig in verschillende uitingen als
“supporter” van Spitsvrij. Bijvoorbeeld met een prominente
plek van de bedrijfsnamen op de homepage van de website,
als werkgever van de 5.000ste deelnemer of als best scorende
werkgever. Dat leverde de betrokken werkgevers niet alleen
intern maar ook externe publiciteit op.
De werving van deelnemers via werkgevers bleef achter bij
de verwachtingen. Uiteindelijk bleek de directe werving via
kentekens en direct mail een snellere en effectievere manier
om deelnemers te werven.
Onmiskenbaar is het faciliteren van Het Nieuwe Werken
door werkgevers van invloed geweest op de duurzame
gedragsverandering.

Adri Meijdam, verantwoordelijk voor het mobiliteitsbeleid bij a.s.r.
“Voor a.s.r. is een goed bereikbare regio Utrecht van groot belang. Daar
leveren wij zelf een actieve bijdrage aan met ons mobiliteitsbeleid. Zo zijn we
actief met Rij2op5. Ook voeren we flexibele werktijden volgens de principes
van Het Nieuwe Werken zodat a.s.r.-medewerkers buiten de spits van en naar
kantoor kunnen reizen. Spitsvrij past in dat beleid”.

Spitsvrij - Inspiratie voor de toekomst
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Spitsvrij is leuk
De naam zegt het al: Spitsvrij is leuk en geeft spitsmijden een positieve lading. Spitsvrij laat zien dat
je als deelnemer meer regie over je eigen tijd hebt. De kinderen naar school brengen, thuis eerst
je e-mail afwerken en dan na de file rustig naar het werk. Tijd en ergernis besparen door niet in die
file te staan. Werkgevers kunnen zich met Spitsvrij onderscheiden als aantrekkelijke werkgever
met faciliteiten voor Het Nieuwe Werken.

Conclusies
•

•

•
•

Frank Burmeister (senior beleidsmedewerker bij het programma Beter
Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu) is fan van Spitsvrij

•

te denken over mijn eigen reisgedrag. Ik ga nu veel vaker fietsen en
thuiswerken, verbrand mijn eigen lichaamsvet in plaats van benzine en bespaar
ook nog eens circa € 150,- maandelijks aan parkeer- en benzinekosten. Maar
het beste gevoel heb ik als ik fietsend de auto’s inhaal die in de file staan.”
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“Door dit soort projecten, die wij in heel Nederland uitrollen, begon ik zelf na

 r is sprake van een duurzame verandering van
E
reisgedrag bij Spitsvrij- deelnemers. Van 500 oud-deelnemers van de 1e ronde van Spitsvrij is na afloop van
de beloningsperiode het reisgedrag nog een jaar lang
gemeten. Daaruit blijkt dat zij het gewijzigde reisgedrag
nagenoeg handhaven: ruim 80% van de spitsmijdingen
blijft behouden.
Die duurzame gedragsverandering blijkt ook bij de
groep die gedurende twee en een half jaar met een
S-Box heeft deelgenomen aan de 1e en 2e ronde van
Spitsvrij. In die 2e ronde werd de beloning verlaagd van
gemiddeld 34 euro per maand (in geld) naar gemiddeld
14 euro per maand (te besteden in webshop). Toch blijft
deze groep ook na twee en half jaar de spits even vaak
mijden met gemiddeld 46%.
Spitsvrij heeft effect op de weg. De 1e ronde van Spitsvrij heeft 1,5 tot 2% minder spitsverkeer opgeleverd.
Spitsvrij is kosteneffectief. De 1e ronde van Spitsvrij
levert 5,4 miljoen euro aan maatschappelijk saldo op.
De tweede ronde laat een saldo zien van 3,5 miljoen.
Privacy is geen issue geworden ondanks de inzet van
gevoelige instrumenten. Instrumenten die bovendien
zeer effectief zijn gebleken om deelnemers te werven
en vast te stellen in welke mate de spits wordt gemeden. De directe werving via kentekenregistratie in combinatie met een brief op het huisadres leverde snel veel
deelnemers op. Het inbouwen van een “kastje” (S-Box)
in de auto van ruim 5.000 deelnemers is geen belemmering gebleken voor deelname. Een klantvriendelijk

•

•

•

•

inbouwproces en open communicatie hebben hier aan
bijgedragen.
Bij de 2e ronde van Spitsvrij was het spitsmijdpercentage van deelnemers met een S-Box gemiddeld 46%
tegenover een meting van 20% voor deelnemers met
een smartphone. Het is waarschijnlijk dat het werkelijke spitsmijdpercentage van smartphone-deelnemers
hoger was omdat reisintenties niet altijd werden doorgegeven en de techniek soms haperde.
De smartphone app is niet per definitie de ideale
opvolger van een auto gebonden device. Het gebruiksgemak voor deelnemers en de betrouwbaarheid zijn
grote pluspunten van de S-box gebleken.
Voor deelnemers van het eerste uur, de S-Box gebruikers, is rijden op andere tijden het meest gebruikte
alternatief voor het rijden in de spits. Voor app-gebruikers, die later zijn ingestapt, is dat thuiswerken. Gedurende de looptijd van het project zien we dat fietsen,
openbaar vervoer en thuiswerken toenemen.
Het is gelukt om in korte tijd 64 werkgevers als
Spitsvrij-werkgever te betrekken bij spitsmijden. Dat
helpt bij een duurzame gedragsverandering omdat
werkgevers de voorwaarden scheppen om op andere
tijden en plaatsen te werken. Werving van deelnemers
via werkgevers verliep minder goed.
Uitgebreide conclusies en achtergronden staan
beschreven in het rapport dat u kunt vinden op
www.spitsvrij.nl

Spitsvrij - Inspiratie voor de toekomst
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Facts & figures
Project

Spitsvrij is een spitsmijden project.

Doelen

 et verbeteren van de doorstroming op de snelwegen A1, A27 en A28 door via
H
gedragsverandering spitsmijdingen te realiseren. Secundaire doelen zijn: het verbeteren
van de bereikbaarheid van werkgebieden in de regio, ervaring opdoen met prijs- en
informatieprikkels en het streven naar duurzame gedragsverandering.

Gebied

 pitsvrij is gericht op de driehoek Utrecht-Amersfoort-Hilversum, de A28, A1 en A27.
S
Om sluipverkeer te voorkomen zijn de A12 tussen Lunetten en Maarsbergen en alle
tussenliggende wegen meegenomen als afwaarderingszone.
		
Periode	1e ronde: 1 juni 2011 (incl. pilot periode) tot en met 31 december 2012. 2e ronde: 1 april
2013 tot en met 28 februari 2014.

Aantal deelnemers

1e ronde maximaal 5.000 deelnemers. 2e ronde maximaal 3.500.

Spitstijden	1e ronde ochtendspits van 6.30 uur tot 9.30 uur, avondspits van 15.30 uur tot 18.30 uur. 2e
ronde alleen ochtendspits.

Initiator

Spitsvrij is een van de regionale mobiliteitsprojecten van het ministerie van Infrastructuur
en Milieu in het kader van de plannen voor een betere benutting van de infrastructuur.

Opdrachtgever	Spitsvrij komt voort uit het Regionaal Koepelconvenant Mobiliteitsmanagement dat
een groot aantal ondernemers- en overheidsorganisaties uit de regio heeft getekend.
Provincie Utrecht is namens alle partijen opdrachtgever voor Spitsvrij.

Projectmanagement	AT Osborne verzorgt het integraal projectmanagement en communicatiemanagement voor
Spitsvrij.

Uitvoering

Een consortium bestaande uit BNV Mobility, Technolution en Goudappel Coffeng.

Meer weten?	Op de site www.spitsvrij.nl is meer informatie te vinden over Spitsvrij. U kunt ook contact
opnemen met Marleen Dohle, communicatiemanager van Spitsvrij: mdo@atosborne.nl;
06 - 21 43 98 23
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Gedeputeerde Remco van Lunteren van de provincie Utrecht
”Het lijkt niet meer dan logisch dat niet alleen overheden, maar ook ondernemers zich
inzetten voor een betere bereikbaarheid. Het mooie aan Spitsvrij is dat deze partijen sámen
optrekken om het verkeer te laten doorstromen.”

Spitsvrij - Inspiratie voor de toekomst
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Kris Kras Design - Juni 2014

Opdrachtgever:

Initiator:

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

