
7IN ZEVEN STAPPEN 
NAAR EEN 

ROOKVRIJE GENERATIE 
IN MIJN GEMEENTE 



2

Wat is de Rookvrije Generatie?
Een generatie kinderen die opgroeit zonder de schadelijke gevol-
gen van (mee)roken en vrij van de verleiding om te gaan roken. 
Een generatie die vanaf de zwangerschap hiertegen beschermd 
wordt. En die in vrijheid kan kiezen voor een gezonde toekomst. 
Het initiatief voor de Rookvrije Generatie is genomen door 
drie fondsen: KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting en het 
Longfonds. Bij deze beweging sluiten steeds meer organisaties, 
gemeenten en individuen zich aan. Om gemeenten te stimuleren 
en te faciliteren heeft KWF in samenwerking met GGD GHOR 
dit stappenplan ontwikkeld.

Waarom een Rookvrije Generatie?
Niemand wil dat kinderen gaan roken. Toch raken er nog steeds 
iedere week honderden kinderen verslaafd aan roken in ons land. 
De helft van hen die blijft roken zal vroegtijdig overlijden aan de 
gevolgen. 

De Rookvrije Generatie en de gemeente
Jaarlijks overlijden meer dan 20.000 mensen aan de gevolgen van 
roken. Als gemeenten meer aandacht schenken aan de Rookvrije 
Generatie, kan gezondheidswinst worden behaald1. Gemeenten 
hebben baat bij gezonde en actieve inwoners: ze participeren 
meer, zijn zelfredzamer en leveren een grotere bijdrage aan de 
economie.

Waarom dit stappenplan voor gemeenten?
Gemeenten zijn essentiële partijen voor het realiseren van een 
Rookvrije Generatie. Openbare ruimten, horeca, scholen, speel-
tuinen en sportterreinen; dit zijn allemaal locaties waar jongeren 
nu met tabak geconfronteerd kunnen worden. Een gemeente kan 
haar partners mobiliseren om deze plaatsen rookvrij te maken. 
Op die manier speelt de gemeente een grote rol in de realisatie 
van de Rookvrije Generatie. De Rookvrije Generatie biedt ge-
meenten kansen om roken op een positieve manier op de agenda 
te zetten en invulling te geven aan het beleid.

Wie gebruikt dit stappenplan en hoe?
Met dit stappenplan kun je in 7 stappen toewerken naar een 
Rookvrije Generatie in jouw gemeente. Het biedt inspiratie en 
handvatten, gebaseerd op ervaringen uit de praktijk. Afhankelijk 
van de wensen en behoeften van de gemeente, kunnen stappen 
worden omgewisseld of parallel aan elkaar worden uitgevoerd. Er 
kan ook voor gekozen worden om het proces klein te starten: net 
daar waar de energie zit. Vervolgens kan het stappenplan verder 
worden uitgewerkt en kunnen stappen wanneer nodig worden 
herhaald. Het advies is om in een vroeg stadium op te trekken 
met de GGD. Bijvoorbeeld voor het adviseren of aanleveren van 
gezondheidskennis en -cijfers of voor de operationele uitvoering 
van (enkele) stappen. Dit stappenplan kan zodoende ook ge-
bruikt worden door GGD-medewerkers. 

In 7 stappen naar een Rookvrije 
Generatie in mijn gemeente

1  De Rookvrije Generatie als kans voor gemeenten. Een needs-assessment onder gemeentelijke beleidsmakers en GGD-adviseurs’, Trimbos Instituut, december 2016
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DE 7 STAPPEN
1.  Agendering en bewustwording   4

2. Draagvlak creëren      6

3. Beleidsvoorbereiding en -vorming   8

4. Mobiliseren van de omgeving    10

5. Beleidsvaststelling      12

6. Uitvoering        14

7. Monitoring, evaluatie en borgen   16

90 procent van de Nederlandse bevolking 
vindt het belangrijk dat voorkomen wordt 
dat kinderen beginnen met roken.
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Geef in de eerste fase aandacht aan twee vragen: waarom dit 
onderwerp? En waarom ik/deze gemeente? Met de stelling dat 
roken ongezond is, is vrijwel iedereen het eens. Besteed daarom 
in deze eerste stap vooral tijd aan het beantwoorden van de 
vraag waarom juist jouw gemeente een Rookvrije Generatie wil 
realiseren. Inspiratie hiervoor kun je opdoen in de animatie over 
de Rookvrije Generatie en gemeenten. Steeds meer gemeenten 
komen in beweging. Je kunt dan ook met andere gemeenten 
contact leggen om te bespreken wat zij doen of willen gaan doen 
om bij te dragen aan de Rookvrije Generatie. Vaker blijkt dat dat 
uitwisseling van kennis en ervaring goed is om inspiratie op te 
doen. Daarnaast vind je hieronder enkele voorbeelden uit andere 
gemeenten om antwoord te kunnen geven op deze vragen.

WELKE ARGUMENTEN EN ONDERBOUWING DRAGEN  
ANDERE GEMEENTEN AAN OM MET DE ROOKVRIJE  
GENERATIE AAN DE SLAG TE GAAN? 
‘De gemeente werkt al jaren aan gezondheidsbevordering, dat 
staat ook in de Wet publieke gezondheid, maar aan roken werd 
nog weinig gedaan. Terwijl roken jaarlijks 20.000 levens kost. 
Best gek, vonden we, toen we de reclames over de Rookvrije 
Generatie zagen.’

• ‘De lokale cijfers laten de noodzaak zien om ook als gemeente 
in te zetten op een Rookvrije Generatie. Denk bijvoorbeeld 
aan lokale cijfers uit nalevingsonderzoek (het evalueren van 
de naleving van de Tabakswet), kankercijfers, het aantal scho-
len waar gerookt mag worden, etc.’ 

• ‘Er zijn grote verschillen tussen gemeenten in percentages aan 
rokers, blijkt uit de GGD-gezondheidsmonitor. Toen we deze 
cijfers zagen, wilden we zelf ook aan de slag.’

• ‘Onze gemeente is één van de ruim 160 gemeenten met grote 
gezondheidsachterstanden bij mensen met lagere inkomens: 
de Gezond in de Stad (GIDS-)gemeenten. We lazen dat het 
verschil in rookgedrag misschien wel de belangrijkste oorzaak 
is van die verschillen.’

• ‘Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of Zorg-
verzekeringswet is het een logische stap om in te zetten op 
kwetsbare doelgroepen, en vaak wordt er onder die groepen 
gerookt. Wanneer je als gemeente aan de slag gaat, kan de 
GGD je hierbij ondersteunen.’

• ‘De Rookvrije Generatie biedt ons handvaten om onze inwo-
ners gezonder te laten leven en kinderen gezond op te laten 
groeien. Hierdoor kunnen we ons goed profileren als vitale 
gemeente.’

STAP 1. 
Agendering en bewustwording  
van de Rookvrije Generatie

https://www.youtube.com/watch?v=Lrc2A1cHFRU
https://www.youtube.com/watch?v=Lrc2A1cHFRU
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/2016-08-01
https://www.gezondin.nu/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2016-08-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0018450/2017-07-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0018450/2017-07-01
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    Stel een lijst met argumenten op die weergeeft waarom de 
gemeente met de Rookvrije Generatie aan de slag wil.

    Deel deze argumenten met interne en externe belangheb-
benden, zoals collega-beleidsambtenaren en wethouders, 
maar ook met de GGD, schoolbesturen, speeltuinbeheerders, 
sportserviceorganisaties, etc. 

    Breng lopende projecten in kaart binnen de gemeente die 
zich lenen voor het aanhaken vanuit de Rookvrije Generatie. 
Dat kunnen bijvoorbeeld onderwerpen zijn als jeugdbeleid of 
gezondheidsachterstanden.

    Vraag lokale gezondheidsgegevens op en vraag naar informa-
tie over lopende rookvrij-projecten, bijvoorbeeld bij de GGD. 

    Breng in beeld welke (lokale) partners of rolmodellen een rol 
kunnen spelen bij het op de kaart zetten van de Rookvrije 
Generatie.

    Betrek de (bestuurlijk) verantwoordelijke bij het thema en 
zorg - waar nodig - voor een akkoord vanuit de wethouder 
om hier verder mee aan de slag te gaan.

Meer weten over agendering en bewustwording binnen de  
gemeente? Kijk op loketgezondleven.nl:
•  Cijfers en feiten tabak
•  Wettelijk en beleidskader tabakspreventie

CHECKLIST STAP 1. 
Agendering en bewustwording  
van de Rookvrije Generatie

‘In het kader van Noordwijk European City of Sports 2017 is het team 
samenleving volop bezig om beweging, gezondheid en het sociaal domein 
met elkaar te verbinden. Het verhaal van de Rookvrije Generatie - zoals KWF 
Kankerbestrijding en GGD Hollands Midden dat gezamenlijk uitdragen bij 
ons hebben gepresenteerd - past hier perfect in. Een gezamenlijke brainstorm 
maakt dat nu binnen elk beleidsveld (sport, onderwijs, jeugd, welzijn, speel-
tuinen, etc.) acties op het gebied van rookvrij kunnen worden uitgevoerd.’
Arjan Kersten, beleidsmedewerker gemeente Noordwijk

https://www.loketgezondleven.nl/
https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/tabak/cijfers-en-feiten-tabak
https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/tabak/wettelijk-en-beleidskader-tabakspreventie
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Draagvlak is belangrijk, zowel bij lokale en regionale partners als 
bij inwoners van de gemeente. Bovendien is draagvlak een voor-
waarde om een beweging naar een Rookvrije Generatie op gang 
te brengen. De gemeente is vooral regisseur; de concrete uitvoe-
ring in de vorm van rookvrije omgevingen is voor een groot deel 
aan anderen: aan de sportclubs, scholen, jeugdgezondheidszorg, 
huisartsen, winkeliers, speeltuinen, horeca en detailhandel, en-
zovoorts. 

WELKE ARGUMENTEN EN TIPS NOEMEN ANDERE  
GEMEENTEN OM DRAAGVLAK TE VERGROTEN?
• ‘Maak een overzicht van gesubsidieerde organisaties waar 

veel kinderen komen: dat zijn interessante partijen voor de 
Rookvrije Generatie. Als gemeente heb je daar bovendien al 
een relatie mee. Vraag aan hen hoe zij tegenover de Rookvrije 
Generatie staan en hoe ze denken eraan bij te kunnen dragen.’

• ‘Sluit aan bij de positieve boodschap van de Rookvrije Genera-
tie: alle kinderen hebben het recht om rookvrij op te groeien. 
Je gaat niets opleggen, maar juist verleiden. Daarom ga je met 
veel partijen in gesprek om draagvlak te meten en tegelijk 
te creëren. Dit kunnen partijen zijn zoals sportclubs, scholen, 
winkeliers, speeltuinen of horecagelegenheden. Maar denk 
ook aan afdelingen binnen de gemeente zelf (zoals ruimtelijke 
ordening, onderwijs, jeugd en participatie) en inwoners. Dit 
kan op verschillende manieren worden aangepakt; je kunt een 

presentatie geven, bijvoorbeeld met cijfers over rookgedrag, 
maar je kunt bijvoorbeeld ook een open gesprek aangaan. 
Met inwoners kun je in gesprek raken door aan te sluiten 
op een evenement dat al wordt georganiseerd: bijvoorbeeld 
een sportdag, een leuke activiteit bij een (sport)club, of een 
buurtbraderie.’

• ‘Gebruik de landelijke cijfers in de interne en externe com-
municatie over de Rookvrije Generatie. Het draagvlak voor 
rookvrij opgroeien in Nederland is groot: 90 procent van de 
Nederlandse bevolking vindt het belangrijk dat voorkomen 
wordt dat kinderen beginnen met roken2.’ 

• ‘Betrek ook de jeugd er zelf bij: kinderen kunnen vaak heel 
eerlijk en ontwapenend weergeven wat zij ervan vinden als in 
hun omgeving wordt gerookt. We doen het voor hen!’

• ‘Praat met veel verschillende mensen die al bekend zijn binnen 
de gemeente: wat zien zij als kansen? En wie zouden zij er nog 
meer bij betrekken?’

• ‘Houd de gemeenteraad goed op de hoogte: als er weerstand 
optreedt, gaan belanghebbenden vaak ‘hun’ raadsleden op-
zoeken.’

• ‘Geef zelf het goede voorbeeld: bespreek intern hoe jouw 
gemeentelijke organisatie onderdeel kan zijn van de Rookvrije 
Generatie. Dat kan bijvoorbeeld door (de ingang van) het 
gemeentehuis, de stadsbibliotheek en de gemeentelijke ter-
reinen rookvrij te maken.’

2  Kantar Public (2017, april). Draagvlak Tabaksontmoediging 2017

STAP 2. 
Draagvlak creëren
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‘Voor mij als wethouder is het duidelijk: als 
inwoners naar me toe komen met de vraag 
om rookvrije speeltuinen, dan ga ik daar 
natuurlijk over in gesprek.’
Wethouder Karsten Klein, gemeente Den Haag 

    Zorg voor inzicht in de meningen over de Rookvrije 
Generatie, zowel van interne als externe belanghebbenden. 
Denk hierbij aan beleidsambtenaren en wethouders, 
maar ook aan de GGD, een sportserviceorganisatie, 
onderwijsbesturen, etc. Dit inzicht kan bijvoorbeeld 
verkregen worden door middel van een stakeholder-analyse.

    Breng in kaart of er binnen de gemeente bepaalde 
tegenargumenten worden gebruikt die extra inspanning 
vergen bij het bewerkstelligen van draagvlak. Ga ook na of 
er specifieke betrokkenen zijn die mogelijk meer aandacht 
vragen. 

    Maak inzichtelijk van welke platforms en kanalen de 
gemeente gebruik kan maken om een rookvrij-boodschap 
te delen, om uiteindelijk draagvlak te creëren. Dit kunnen 
kanalen zijn zoals sociale media, lokale en regionale 
overlegstructuren of lopende campagnes en websites.  
Je vindt deze kanalen bijvoorbeeld in een PR-  
of communicatieplan.

Meer weten over het creëren van draagvlak binnen de 
gemeente? Kijk op loketgezondleven.nl:
•  Draagvlak

CHECKLIST STAP 2. 
Draagvlak creëren

http://loketgezondleven.nl
https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/gezondheidsbeleid-maken/bestuurlijk-draagvlak-en-borgen-lokaal-gezondheidsbeleid
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In deze stap maak je concreet wat de mogelijkheden zijn om 
rookvrije plekken in de gemeente te realiseren. Maar ook welke 
gemeentelijke beleidsterreinen en lokale/regionale partijen daar-
bij betrokken moeten zijn (voor de integrale samenwerking en 
aanpak), welke andere betrokkenen er zijn en wat de gemeente 
met het beleid wil bereiken. Voor de Rookvrije Generatie liggen 
de grootste kansen bij die plekken waar veel kinderen en jonge-
ren komen. Te denken valt aan schoolpleinen en speeltuinen, etc. 

WAT HEBBEN ANDERE GEMEENTEN ONDERNOMEN OM 
TOT CONCRETE BELEIDSVOORSTELLEN TE KOMEN?
• Sluit aan bij de drijvende kracht achter de nationale beweging 

op weg naar een Rookvrije Generatie door je aan te melden 
als partner van Alliantie Nederland Rookvrij op de website 
van de Alliantie Nederland Rookvrij (ANR). 

• Gebruik de gezondheidsgegevens van de GGD voor de cijfers 
over rokers in jouw gemeente. Je kunt ook gegevens van 
E-MOVO3 gebruiken over het rookvrij houden van een omge-
ving, om te weten te komen wat de Rookvrije Generatie voor 
jou zou kunnen betekenen. Stel jezelf daarnaast deze vraag: 
stel, dat er geen kinderen meer gaan roken, wat zou dat de 
gemeente opleveren? 

• Gebruik de informatie die bij de agendering (stap 1) is verza-
meld. Door aan te sluiten bij huidige activiteiten kan er al veel 
bereikt worden met een beperkte inzet. Verbind bijvoorbeeld 
de initiatieven voor rookvrije schoolterreinen met het pro-
gramma Gezonde School.

• Ga na met welke organisaties of terreinen een subsidie- of 
verhuurconstructie bestaat en bekijk in hoeverre hierin een 
rookvrijebeleid kan worden opgenomen. Denk niet alleen aan 
het stellen van voorwaarden, maar ook aan het belonen, zoals 
korting bieden als het rookvrijbeleid is geïntegreerd.

• Stel heldere en meetbare doelen. Bepaal die doelen bijvoor-
beeld aan de hand van de omgeving waarmee een opgroeiend 
kind in aanraking komt (zoals de kinderopvang, speelplaats, 
sportvereniging, school, enzovoorts). Dit kan worden door-
vertaald naar de eigen situatie in de gemeente.

• Onderzoek welke rol de gemeente kan spelen op het gebied 
van stoppen met roken (SMR) interventies. Een goede lokale 
SMR infrastructuur is van groot belang voor het kunnen re-
aliseren van een Rookvrije Generatie en de maatregelen die 
daaraan bijdragen. Op www.ikstopnu.nl staat een overzicht 
van de erkende stopinterventies. 

• Maak een overzicht van belangrijke partners in het veld. Ver-
volgens kun je een bijeenkomst organiseren met onder ande-
re bestuurders van sportclubs, beheerders van speelterreinen 
en buurtorganisaties, waarin samen keuzes kunnen worden 
gemaakt en doelen kunnen worden gesteld die passen bij de 
in te zetten menskracht en het beschikbare budget. Je kunt 
dan op basis van de gemeentelijke prioriteiten voor bepaal-
de wijken kiezen, waar de gemeente al in gesprek is met de 
bewoners over openbare ruimten, speelplekken, sportvereni-
gingen, etc.

STAP 3. 
Beleidsvoorbereiding en -vorming

3  Elektronische MOnitor en VOorlichting: een vragenlijst om de gezondheid en leefstijl van jongeren in het voortgezet onderwijs te volgen. 

https://www.alliantienederlandrookvrij.nl/alliantie/samenwerking/partner-registratie/
https://www.alliantienederlandrookvrij.nl/alliantie/samenwerking/partner-registratie/
https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/rookvrij-schoolterrein
https://www.ikstopnu.nl/
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‘Als er nu mogelijkheden liggen om met een 
positieve en breed gedragen strategie de 
gemeente een tikje gezonder te maken, wie is 
daar dan nog op tegen?’
Joost Mulder, Trimbos Instituut 

    Sluit als gemeente aan bij de nationale beweging van de 
Rookvrije Gemeente.

    Maak een overzicht van plekken waar veel kinderen komen 
die de komende periode door de gemeente worden opge-
knapt; bijvoorbeeld een openbare speeltuin.

    Maak een lijst met bestaande contacten van de gemeente. 
Alle scholen hebben bijvoorbeeld een vaste contactpersoon 
bij de GGD.

    Neem het rookvrijbeleid op in subsidie- of verhuurconstructie 
met organisaties en terreinen.

    Stel heldere, meetbare doelen op en leg de belangrijkste 
activiteiten vast om die doelen te bereiken.

    Onderzoek welke rol de gemeente kan spelen op het gebied 
van stoppen met roken interventies.

Meer weten over beleidsvoorbereiding en -vorming binnen de 
gemeente? Kijk op loketgezondleven.nl:
•  Integraal beleid
•  Gemeentelijk tabaksbeleid
•  Beleidsfocus en doelen tabaksbeleid

CHECKLIST STAP 3. 
Beleidsvoorbereiding en -vorming

BRENG VERSCHILLENDE PARTIJEN 
IN JOUW GEMEENTE BIJ ELKAAR

http://loketgezondleven.nl
https://www.loketgezondleven.nl/gemeente/gezondheidsbeleid-maken/integraal-beleid
https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/tabak
https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/tabak/beleidsfocus-en-doelen
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Openbare ruimten, horeca en detailhandel, scholen, speeltuinen, 
kinderboerderijen, sportterreinen, de ingang naar de praktijk 
van de huisarts of de jeugdgezondheidszorg: allemaal locaties 
waar kinderen en jongeren nu met tabak geconfronteerd kunnen 
worden. Om de beweging naar een Rookvrije Generatie in jouw 
gemeente op gang te brengen is veel aandacht nodig voor het 
mobiliseren van partners binnen omgevingen waar kinderen veel 
komen. Er zijn hulpmiddelen beschikbaar om deze stap zo mak-
kelijk mogelijk te maken: denk aan toolkits, posters, rookvrij-bor-
den en argumentenkaarten. Maar denk ook aan stimuleringsac-
tiviteiten zoals het opnemen van rookvrijbeleid in subsidie- en 
huurvoorwaarden. 

WAAR EN MET WELKE PARTNERS WERKEN ANDERE  
GEMEENTEN SAMEN AAN EEN ROOKVRIJE OMGEVING?
• Rookvrije zwangerschap - verloskundige en jeugdgezondheidszorg  

Zorg ervoor dat kinderen rookvrij geboren worden. De ge-
meente kan steun bieden door de jeugdgezondheidszorg 
(JGZ) aan te sturen en door afspraken te maken over het  
ondersteunen van zwangere vrouwen en jonge ouders,  
bijvoorbeeld met het programma Rookvrij Opgroeien.  
De JGZ werkt vaak ook met verloskundigen samen aan  
preventie. Bekijk de Toolkit Taskforce Rookvrije start  
voor praktische hulpmiddelen, zoals introductiefilmpjes,  
infographics en brochures.

• Rookvrije kinderopvang en peuterspeelzalen - oudercommissies 
BOinK, Belangenvereniging van Ouders in de Kinderop-
vang, ondersteunt oudercommissies bij het maken van een 
rook(vrij)beleid voor hun kinderopvangorganisatie. BOinK 
kan de gemeente informeren over de mogelijkheden. Het 
Longfonds ondersteunt daarbij. Voor meer informatie over 
het rookvrij maken van de kinderopvang, een stappenplan, 
flyer en gratis rookvrije raamsticker voor kinderopvang kun 
je terecht op de website van de Rookvrije Generatie. Prakti-
sche tools, zoals flyers en rookvrij-bordjes vind je ook in de 
webshop van de Rookvrije Generatie.  

• Rookvrije speeltuinen - beheergroep en bestuur 
Steeds meer speeltuinen worden rookvrij. Het Longfonds 
ondersteunt daarbij. Op de website van de Rookvrije Generatie 
kun je terecht voor praktische tips voor het bespreekbaar 
maken van rookvrije speelterreinen, een conceptpersbericht 
voor lokale/regionale media, een flyer over rookvrije speeltui-
nen en postermateriaal. 

• Rookvrije scholen - Gezonde School 
Vanaf 2020 zijn rookvrije schoolterreinen - zoals het school-
plein en de fietsenstalling - verplicht. Het brede programma 
Gezonde School ondersteunt scholen daarin. Je vindt op de 
website materiaal als infographics, posters, conceptteksten 
voor leerlingen, maar ook voor ouders. Ook vind je een voor-
zet voor een vragenlijst voor medewerkers en ouders, tips 
voor het rookvrij maken van een schoolterrein en een hand-
reiking voor het handhaven hiervan. 

• Rookvrije sportterreinen - sportclubs 
Steeds meer sportverenigingen worden rookvrij. De Hart-
stichting ondersteunt de verenigingen daarbij. Kijk op de 
website van de Rookvrije Generatie voor onder andere een 
handig stappenplan, posters en voorbeeldteksten en rookvrij 
borden. Praktische tools, zoals flyers en rookvrij-bordjes zijn 
te bestellen in de webshop van de Rookvrije Generatie.

• Rookvrij gemeentehuis - medewerkers en OR 
Enkele gemeenten hebben al rookvrije gemeentegebouwen, 
zoals een stadhuis of een stadsdeelkantoor. KWF Kankerbe-
strijding ondersteunt hierin. Bekijk de tips over het rookvrij 
maken van gebouwen van de gemeente. 

• Rookvrije zorginstellingen - besturen en zorgprofessionals 
De artsenfederatie KNMG wil artsen, studenten, bestuur-
ders en beleidsmedewerkers vanuit de zorg inspireren om 
met elkaar te werken aan een rookvrije samenleving. Lees er 
meer over in de syllabus ‘Handvatten voor de praktijk’ van 
de KNMG, met praktische adviezen en verwijzingen naar 
literatuur en websites van organisaties die zich in Nederland 
bezighouden met aspecten van tabaksontmoediging en be-
handeling van tabaksverslaving.

STAP 4.  
Mobiliseren van de omgeving

https://www.rokeninfo.nl/professionals/voorlichting-en-factsheets/rookvrij-opgroeien
https://rookvrijestart.rokeninfo.nl/toolkit
https://www.boink.info/home
https://www.longfonds.nl/longen-gezond-houden/rookvrij-opgroeien/rookvrije-kinderopvang
https://www.longfonds.nl/longen-gezond-houden/rookvrij-opgroeien/rookvrije-kinderopvang
https://rookvrijegeneratie.nl/materialen/
https://webshop.rookvrijegeneratie.nl/Login.aspx
https://www.longfonds.nl/
https://rookvrijegeneratie.nl/materialen/
https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/rookvrij-schoolterrein
https://www.hartstichting.nl/help-mee/rookvrij-sporten
https://www.hartstichting.nl/help-mee/rookvrij-sporten
https://rookvrijegeneratie.nl/voorbeelden/help-mee/rookvrije-sport-2/
https://webshop.rookvrijegeneratie.nl/Login.aspx
https://www.kwf.nl/pages/default.aspx
https://www.kwf.nl/pages/default.aspx
https://rookvrijegeneratie.nl/voorbeelden/help-mee/rookvrije-gemeente-2/
https://www.knmg.nl/web/file?uuid=50b8bffd-44a7-4e1b-8c99-eb8d5b7d5ec8&owner=5c945405-d6ca-4deb-aa16-7af2088aa173&contentid=67206
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    Stel een prioritering op in de partners die je gaat benaderen 
om mee te werken aan een Rookvrije Generatie. Wie wil 
je als eerste betrekken bij de Rookvrije Generatie? Weet je 
bijvoorbeeld een partner die mogelijk een sneeuwbaleffect 
kan bewerkstelligen? Dan is het raadzaam om die als eerst te 
benaderen.

    Benader naar aanleiding van je opgestelde prioritering de 
mogelijke partners.

    Maak duidelijke inhoudelijke, procesmatige en financiële 
afspraken. Bijvoorbeeld over hoe lang je samen hieraan wilt 
werken en wat de verschillende partners van elkaar kunnen 
verwachten.

    Communiceer breed dat je als gemeente aansluit bij de 
beweging op weg naar een Rookvrije Generatie. Dit kan 
bijvoorbeeld geuit worden door een persbericht uit te 
sturen, een bericht op sociale media te plaatsen, of op de 

gemeentelijke website. Je kunt de boodschap ook uitdragen 
tijdens buurtbijeenkomsten, of zorg voor aandacht voor de 
Rookvrije Generatie in een (lokale) krant of bij een tv- of 
radiozender.

    Maak in je communicatie zichtbaar wie er samenwerken aan 
de Rookvrije Generatie; dat getuigt van betrokkenheid en 
draagvlak op lokaal gebied.

Meer weten over de activiteiten van Lida Samson rondom rook-
vrij? Kijk op loketgezondleven.nl:
•  Project rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost
Meer weten over het mobiliseren van de omgeving binnen uw 
gemeente? Kijk op loketgezondleven.nl:
•  Integraal beleid
•  Integrale aanpak tabakspreventie
•  Uitvoering en samenwerking bij tabakspreventie

CHECKLIST STAP 4.
Mobiliseren van de omgeving

‘Wij hebben aan de verloskundigen in de wijk gevraagd om mee te 
denken. Toen bleek dat zij veel moeite hebben om zwangeren uit 
onze aandachtswijk te motiveren om te stoppen met roken. Nu 
trekken we samen op en gaan we een manier bedenken om met de 
zwangeren en hun partners in gesprek te komen over het roken.’
Lida Samson (GGD Kennemerland) 

http://loketgezondleven.nl
https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/tabak/uitvoering-en-samenwerking-tabakspreventie/rookvrij-opgroeien-haarlem-oost
http://loketgezondleven.nl
https://www.loketgezondleven.nl/gemeente/gezondheidsbeleid-maken/integraal-beleid
https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/tabak/integrale-aanpak-tabakspreventie
https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/tabak/uitvoering-en-samenwerking-tabakspreventie
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Er zijn veel verschillende voorbeelden van hoe gemeenten zijn 
gekomen tot het besluit om mee te gaan op weg naar een Rook-
vrije Generatie. Soms is een motie in de Raad de aanleiding, soms 
breed en integraal beleid dat in een nota is vastgesteld. Vaak zijn 
er meerdere partijen betrokken bij de besluiten, zoals meerdere 
gemeenten, zorgverzekeraars, huisartsen en verenigingen. Bij die 
besluiten hoort ook duidelijkheid over de capaciteit en andere 
middelen. 

WAT HEBBEN ANDERE GEMEENTEN VASTGELEGD?  
BEKIJK HIER ENKELE VOORBEELDEN:
• In Amsterdam heeft de gemeente tabaksontmoedigingsbeleid 

opgesteld dat in de gemeenteraad is vastgelegd. 
• De Rookvrije Generatie kan onderdeel zijn van de Gezond in 

de Stad (GIDS)-aanpak, en daaruit kan een deel van de kosten 
worden betaald. 

• In Groningen hebben een ziekenhuis, een hogeschool, een 
verzekeraar, de gemeente en de verslavingszorg besloten 
gezamenlijk een aan rookvrije stad te gaan werken. 

• In Nijmegen is door een raadslid van D66 een motie inge-
diend met een oproep om zo spoedig mogelijk de gemeente-
lijke speeltuinen en de beheerde wijkspeeltuinen rookvrij te 
maken en dit op te nemen in de huisregels. Mede hierdoor is 
de bal in Nijmegen gaan rollen op allerlei plekken: er zijn nu 
rookvrije familievakken bij NEC, het Radboudumc en sport-
clubs zijn op weg om rookvrij te worden en er is een tabaks-
vrije supermarkt. 

STAP 5.  
Beleidsvaststelling

http://www.ggd.amsterdam.nl/publish/pages/473010/tabaksontmoedigingsbeleid_2016-2019_def_2.pdf
https://www.gezondin.nu/
https://www.gezondin.nu/
https://groningen.nieuws.nl/trending/435090/groningen-eerste-rookvrije-stad-nederland/
https://nijmegen.notubiz.nl/modules/6/Moties%20en%20amendementen/389118
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    Beschrijf een proces en leg daarin ook vast hoe de doelen 
behaald worden.

    Zorg voor heldere afspraken rondom de financiering en capa-
citeit van alle betrokkenen.

Meer weten over beleidsvaststelling binnen de gemeente?  
Kijk op loketgezondleven.nl:
•  Financiering en capaciteit

CHECKLIST STAP 5.  
Beleidsvaststelling

‘We willen kinderen en jongeren laten zien dat roken niet 
gewoon is. Dit doen we bijvoorbeeld door het realiseren 
van rookvrije sportvelden en schoolpleinen.’
wethouder Eric van der Burg, gemeente Amsterdam

http://loketgezondleven.nl
https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/gezondheidsbeleid-maken/financiering-en-capaciteit
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In een proces van samenwerken aan ideeën, begint de uitvoering 
vaak al voordat er formele besluiten liggen. Soms is de aanloop 
al zo intensief dat verschillende partijen denken dat ze klaar zijn 
zodra de gemeente het beleid heeft vastgesteld. Maar om de 
beweging naar een Rookvrije Generatie te laten slagen, is het 
juist van belang dat verschillende partijen zich continu blijven 
inzetten. Hoe zorg je ervoor dat alle partijen betrokken blijven? 

WELKE TIPS BENOEMEN ANDERE GEMEENTEN TIJDENS  
DE UITVOERING VAN HUN PLANNEN VOOR DE ROOKVRIJE 
GENERATIE?
• Maak een uitvoeringsplan en verdeel daar de rollen. De GGD 

is vaak benoemd als kartrekker.
• Denk bij het uitvoeringsplan na over de handhaving van de 

rookvrije plekken: plaats bordjes, betrek (vrijwillige) beheer-
ders en train ze in het aanspreken op een positieve manier 
van bezoekers van de rookvrije locatie. Vaak blijkt in de prak-
tijk dat bezoekers van de locatie elkaar aanspreken als er toch 
nog gerookt wordt als het bordje er hangt. 

• Bepaal de manier waarop de activiteiten worden geëvalueerd 
en de kijk ook goed naar de borging van de activiteiten.

• Laat de wethouder het startschot gegeven bij het eerste rook-
vrije terrein en maak hier een mooi communicatiemoment 
van - nodig bijvoorbeeld (lokale) pers uit; zichtbaarheid helpt 
ook bij het vergroten van draagvlak. 

• Koppel de uitvoering aan acties die al op gang zijn binnen de 
gemeente, bijvoorbeeld aan het programma Gezonde School 
en aan het Integraal Beheer van de Openbare Ruimte. Maar 
bijvoorbeeld ook aan subsidiegesprekken. Als een lokale 
partij subsidie aanvraagt, kun je als gemeente de Rookvrije 
Generatie opnemen als subsidievoorwaarde.

• Hoe meer er vanuit diverse partijen over de Rookvrije Gene-
ratie naar buiten wordt gebracht, hoe meer de beweging gaat 
leven in de gemeente. Communiceer daarom over de lokale 
vorderingen vanuit alle partijen die samenwerken. Dit kun je 
bijvoorbeeld doen als onderwerp in een (digitale) nieuwsbrief 
of op sociale media. Houd elkaar hiervan op de hoogte en 
benadruk de samenwerking door elkaars berichten te delen. 

• Laat de coördinerend ambtenaar af en toe aansluiten bij over-
leggen van de wijkteams of bij de sportclubs: dat zorgt ook 
voor draagvlak.

STAP 6. 
Uitvoering
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    Stel een helder uitvoeringsplan op en leg daarin relaties met 
lopende activiteiten en/of programma’s. Besteed in dit plan 
ook aandacht aan handhaving, evaluatie en borging van de 
activiteiten om een Rookvrije Generatie te realiseren.

    Bepaal op welke manier inwoners blijvend betrokken raken 
bij het hele proces.

    Breng in kaart welke momenten in de uitvoering een kans 
bieden om te communiceren, om zo de beweging nog verder 
te laten groeien.

    Bepaal en communiceer naar alle betrokkenen wie het aan-
spreekpunt is vanuit de gemeente rond de Rookvrije Generatie.

    Geef als gemeente zelf het goede voorbeeld, bijvoorbeeld 
door de gemeentegebouwen rookvrij te maken of een cursus 
stoppen met roken aan te bieden aan het personeel.

    Communiceer over de lokale vorderingen via verschillende 
kanalen.

Meer weten over het uitvoeren van tabaksbeleid binnen de  
gemeente? Kijk op loketgezondleven.nl:
•  Uitvoering en samenwerking

‘In Nijmegen is op initiatief van D66 besloten om in alle 
beheerde speeltuinen kinderen rookvrij te laten spelen. 
We doen dit door de gedragsregels aan te passen en 
mensen te verwijzen naar de rookplaats.’
Rachel Brouwer, D66 raadslid Nijmegen 

CHECKLIST STAP 6. 
Uitvoering

http://loketgezondleven.nl
https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/tabak/uitvoering-en-samenwerking-tabakspreventie
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Om aan te kunnen tonen wat voor effecten (denk aan draagvlak, 
bewustwording, het aantal rookvrije omgevingen, etc.) je als ge-
meente bewerkstelligt binnen de Rookvrije Generatie, is het van 
belang om vanaf het begin van het traject resultaten te meten. Het 
helpt als steeds beschreven wordt wat de doelen zijn en hoe je het 
traject wilt evalueren. Zeker als er veel partijen actief zijn, is moni-
toren en evalueren iets van alle betrokkenen – zo kan ieder ervan 
leren en ook trots zijn op de resultaten die behaald worden. 

WELKE TIPS GEVEN ANDERE GEMEENTEN OM TE  
EVALUEREN?
• Een gezamenlijk lijstje opstellen van wat iedereen wil leren 

van dit traject is behulpzaam. Vul daarnaast elk half jaar aan 
waar alle partijen staan in het traject en wat de leerpunten 
zijn. De informatie die daaruit komt is door en voor iedereen, 
dat bevordert de gezamenlijke aanpak.

• Maak elke plek die rookvrij wordt, een speeltuin of kinderboer-
derij of sportclub, inzichtelijk. Bijvoorbeeld door middel van 
een vlaggetje op de kaart van de gemeente. Op die manier is in 
één oogopslag te zien hoeveel rookvrije ruimten gerealiseerd 
zijn. Plaats ook een foto op sociale media - dat is makkelijk te 
delen - of stuur de betrokkenen zo nu en dan een update of 
nieuwsbrief per mail. Deel daarnaast ook de locaties via het 
formulier op de website van de Rookvrije Generatie. 

• Doe een (klein) onderzoek naar de ervaringen van de bezoe-
kers van rookvrije plekken. Gebruik deze uitkomsten bij de 
uitvoering van het beleid.

• De GGD werkt aan onderzoek via de Academische Werk-
plaats Publieke Gezondheid. Als gemeente kan je aan hen 
vragen om een globale kosten-batenanalyse te doen. Laat je 
ook inspireren door landelijke informatie hierover van Trimbos 
Instituut.

STAP 7. 
Monitoring, evaluatie en borgen

https://rookvrijegeneratie.nl/zij-zijn-op-weg/#rookvrije-plekken-in-nederland
https://www.lokaalmiddelenbeleid.nl/tabak/feiten-en-cijfers/maatschappelijke-kosten-baten-analyse-van-tabaksontmoediging.html
https://www.lokaalmiddelenbeleid.nl/tabak/feiten-en-cijfers/maatschappelijke-kosten-baten-analyse-van-tabaksontmoediging.html
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    Formuleer in het beleidsdocument helder hoe en op welke 
aspecten er wordt geëvalueerd. Op deze manier informeer je 
iedereen ook de gemeenteraad.

    Maak afspraken over hoe en door wie de evaluatie wordt uit-
gevoerd en hoe deze wordt gepresenteerd aan de gemeente 
en betrokkenen.

    Bepaal op welke manier de betrokkenen, zowel inwoners 
als de partners, worden geïnformeerd over de (tussentijdse) 
resultaten.

Meer weten over het monitoren, evalueren en borgen van de 
activiteiten binnen de gemeente? Kijk op loketgezondleven.nl:

•  Evalueren in gemeenten en wijk
•  Evalueren van tabaksbeleid

De volgende interventies of programma’s, gericht op het voorko-
men dat kinderen starten met roken of op hulp bij stoppen met 
roken, kunnen parallel aan de Rookvrije Generatie worden inge-
zet om de beweging extra stimulans te geven:
• Rookvrij opgroeien
• Taskforce Rookvrije Start
• Stoptober
• Nix18 
• Gezonde School en genotmiddelen

CHECKLIST STAP 7. 
Monitoring, evaluatie en borgen

‘Als eerste stap hebben we het nieuwe terras en het door 
ons georganiseerde KNKV RTC toernooi op ons terrein 
rookvrij gemaakt. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan 
onze vervolgstappen te bepalen waarbij onze leden 
betrokken zijn.’
Jetske ten Caat, korfbalvereniging SKF 

http://loketgezondleven.nl
https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/evalueren-gemeente-en-wijk
https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/tabak/evalueren-tabakspreventie
https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/tabak/integrale-aanpak-tabakspreventie/pijler-voorlichting-en-educatie


STAP 1 - AGENDERING EN BEWUSTWORDING VOOR EEN 
ROOKVRIJE GENERATIE

  Stel een lijst met argumenten op die weergeeft waarom de 
gemeente met de Rookvrije Generatie aan de slag wil.

  Deel deze argumenten met interne en externe belangheb-
benden, zoals collega-beleidsambtenaren en wethouders, 
maar ook met de GGD, schoolbesturen, speeltuinbeheerders, 
sportserviceorganisaties/sportverenigingen, etc. 

  Breng lopende projecten in kaart binnen de gemeente die 
zich lenen voor het aanhaken vanuit de Rookvrije Generatie. 
Dat kunnen bijvoorbeeld onderwerpen zijn als jeugdbeleid of 
gezondheidsachterstanden. Of neem de Rookvrije Generatie 
op binnen de gemeentelijk omgevingsvisie. 

  Vraag lokale gezondheidsgegevens op en vraag naar informa-
tie over lopende rookvrij-projecten, bijvoorbeeld bij de GGD. 

  Breng in beeld welke (lokale) partners of rolmodellen een rol 
kunnen spelen bij het op de kaart zetten van de Rookvrije 
Generatie.

  Betrek de (bestuurlijk) verantwoordelijke bij het thema en 
zorg - waar nodig - voor een akkoord vanuit de wethouder 
om hier verder mee aan de slag te gaan.

STAP 2 - DRAAGVLAK CREËREN

  Zorg voor inzicht in de meningen over de Rookvrije Genera-
tie, zowel van interne als externe belanghebbenden. Denk 
hierbij aan beleidsambtenaren en wethouders, maar ook aan 
de GGD, een sportserviceorganisatie, onderwijsbesturen, etc. 
Dit inzicht kan bijvoorbeeld verkregen worden door middel 
van een stakeholder-analyse.

  Breng in kaart of er binnen de gemeente bepaalde tegenar-
gumenten worden gebruikt die extra inspanning vergen bij 
het bewerkstelligen van draagvlak. Ga ook na of er specifie-
ke betrokkenen zijn die mogelijk meer aandacht vragen.

  Maak inzichtelijk van welke platforms en kanalen de ge-
meente gebruik kan maken om een rookvrij-boodschap 
te delen, om uiteindelijk draagvlak te creëren. Dit kunnen 
kanalen zijn zoals sociale media, lokale en regionale overleg-
structuren of lopende campagnes en websites. Je vindt deze 
kanalen bijvoorbeeld in een PR- of communicatieplan.

STAP 3 - BELEIDSVOORBEREIDING EN -VORMING

  Sluit als gemeente aan bij de nationale beweging van de 
Rookvrije Gemeente.

  Maak een overzicht van plekken waar veel kinderen komen 
die de komende periode door de gemeente worden opge-
knapt; bijvoorbeeld een openbare speeltuin.

  Maak een lijst met bestaande contacten van de gemeente. 
Alle scholen hebben bijvoorbeeld een vaste contactpersoon 
bij de GGD.

  Neem het rookvrijbeleid op in subsidie- of verhuurconstruc-
tie met organisaties en terreinen.

  Stel heldere, meetbare doelen op en leg de belangrijkste 
activiteiten vast om die doelen te bereiken.

STAP 4 - MOBILISEREN VAN DE OMGEVING

  Stel een prioritering op in de partners die je gaat benaderen 
om mee te werken aan een Rookvrije Generatie. Wie wil 
je als eerste betrekken bij de Rookvrije Generatie? Weet je 
bijvoorbeeld een partner die mogelijk een sneeuwbaleffect 
kan bewerkstelligen? Dan is het raadzaam om die als eerst te 
benaderen.

  Benader naar aanleiding van je opgestelde prioritering de 
mogelijke partners.

  Maak duidelijke inhoudelijke, procesmatige en financiële 
afspraken. Bijvoorbeeld over hoe lang je samen hieraan wilt 
werken en wat de verschillende partners van elkaar kunnen 
verwachten.

  Communiceer breed dat je als gemeente aansluit bij de 
beweging op weg naar een Rookvrije Generatie. Dit kan 
bijvoorbeeld geuit worden door een persbericht uit te 
sturen, een bericht op sociale media te plaatsen, of op de 
gemeentelijke website. Je kunt de boodschap ook uitdragen 
tijdens buurtbijeenkomsten, of zorg voor aandacht voor de 
Rookvrije Generatie in een (lokale) krant of bij een tv- of 
radiozender.

  Maak in je communicatie zichtbaar wie er samenwerken aan 
de Rookvrije Generatie; dat getuigt van betrokkenheid en 
draagvlak op lokaal gebied.

STAP 5 - BELEIDSVASTSTELLING

  Beschrijf een proces en leg daarin ook vast hoe de doelen 
behaald worden.

  Zorg voor heldere afspraken rondom de financiering en ca-
paciteit van alle betrokkenen.

STAP 6 - UITVOERING

  Stel een helder uitvoeringsplan op en leg daarin relaties met 
lopende activiteiten en/of programma’s. Besteed in dit plan 
ook aandacht aan handhaving, evaluatie en borging van de 
activiteiten om een Rookvrije Generatie te realiseren.

  Bepaal op welke manier inwoners blijvend betrokken raken 
bij het hele proces.

  Breng in kaart welke momenten in de uitvoering een kans 
bieden om te communiceren, om zo de beweging nog verder 
te laten groeien.

  Bepaal en communiceer naar alle betrokkenen wie het 
aanspreekpunt is vanuit de gemeente rond de Rookvrije 
Generatie.

CHECKLIST 
‘In 7 stappen naar een Rookvrije  
Generatie in mijn gemeente’



Meer informatie?
Voor meer informatie kijk je op de website van de Rookvrije Generatie: www.rookvrijegeneratie.nl.  
Heb je vragen of hulp nodig bij het op de agenda zetten van de Rookvrije Generatie of het vormen  
van beleid? Neem dan gerust contact op met KWF Kankerbestrijding. KWF zet zich binnen de  
Rookvrije Generatie in om gemeenten te stimuleren en faciliteren. 
• Stuur een e-mail aan rookvrijegemeente@kwf.nl 
• Bel KWF Kankerbestrijding: (020) 570 05 00 en vraag naar Bart de Wolf  

(maandag tot en met donderdag van 09:00 tot 17:00 uur) 

https://rookvrijegeneratie.nl/
mailto:rookvrijegemeente%40kwf.nl?subject=

