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Rondje: hoe rookvrij is jouw SW-bedrijf?

• Is er binnen jouw SW-bedrijf al wat gedaan om 
het bedrijf rookvrij te maken of om werknemers 
te ondersteunen bij stoppen met roken?

• Zo ja: wat ging daarin goed? Wat ging daarin 
minder goed?

• Zo nee: waarom niet? wat heb je nodig om wél 
iets te gaan inzetten?



Denkopdracht – een schatting

• Hoeveel procent van de mensen uit je eigen sociale omgeving 
rookt?

• Hoeveel procent van de mensen uit het SW-bedrijf waar je werkt 
rookt?
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Bereik 1 van 4: Mentale ruimte

• Eerst stress of andere problematiek aanpakken en daarna pas aan stoppen met roken 
werken.

• Een voorbeeldinterventie is Grip en Gezondheid van Indigo Rijnmond, Avant Sanare en de 
Erasmus Universiteit Rotterdam.

• Projectleider Grip en Gezondheid: “We konden in vergelijking met andere stoppen-met-
rokenprogramma’s relatief veel deelnemers werven. Dat komt waarschijnlijk doordat ons 
programma in eerste instantie insteekt op stress. Het is veel laagdrempeliger om aan zo’n 
cursus mee te doen. Later wordt het roken dan ook wel bespreekbaar. Direct over stoppen 
met roken beginnen, dan steken mensen veel sneller hun hakken in het zand.”



Bereik 2 van 4: Alle drempels weg

• Hulp geven bij het aanmelden voor de ondersteuning.

• Deelname volledig gratis maken, inclusief hulp bij vergoeding van de zorgverzekering.

• Ondersteuning dichtbij aanbieden, op een vertrouwde locatie.

• Ga na wat allemaal drempels kunnen zijn om mee te doen en haal ze allemaal weg.



Bereik 3 van 4: Aantrekkelijk maken

• Gebruik een positieve insteek.

• Zet sleutelfiguren, ambassadeurs of ervaringsdeskundigen in bij de werving van 
deelnemers.

• Voor bedrijven: organiseer de bijeenkomsten onder werktijd.

• Geef deelnemers een beloning voor deelname om hen te motiveren om mee te doen: 
cadeaubonnen, motivatiekaartjes, complimenten, leuke activiteiten.



Bereik 4 van 4: Actieve promotie

• Proactieve en persoonlijke werving (stap op mensen af!).

• Bij voorkeur is er een vertrouwensrelatie met degene die de werving doet.

• Professionals die werven, hebben een begripvolle en niet-veroordelende houding.

• Voor bedrijven: geef als leidinggevende expliciete toestemming voor deelname

• Voorbeeld Samen Sterker Stoppen-project van Universiteit Maastricht en 
Onderzoeksinstituut IVO: “Iemand binnen het bedrijf moet tijd en aandacht investeren in het 
persoonlijk uitnodigen van werknemers. Laat merken dat meedoen wordt gewaardeerd. En 
vraag de werknemer die stopt met roken eens een extra keer hoe het gaat.”



Wat zou je kunnen toepassen 

binnen jouw bedrijf om werknemers 

te bereiken?





Effect 1 van 8: Groep of individueel

• Sociale steun creëren is belangrijk 
voor deze doelgroep (vaak minder 
steunend eigen sociaal netwerk).

• Groepsondersteuning heeft 
daarom de voorkeur en kan 
gecombineerd worden met 
individuele ondersteuning tussen 
groepsbijeenkomsten door.



Effect 2 van 8: Professionals

• Professionals die de ondersteuning geven hebben de juiste houding, kennis en 
vaardigheden nodig. Naast training over stoppen met roken is een opleiding in motiverende 
gespreksvoering, omgaan met weerstand en communicatie met laaggeletterden aan te 
raden.

• Belangrijk is dat de professionals een niet-oordelende en respectvolle houding hebben. 

• Een vertrouwensrelatie tussen professionals en cliënten (“een klik”) is belangrijk. 



Effect 3 van 8: Aansluiten

• De inzet van ervaringsdeskundigen kan ook helpen om de aansluiting te 
vergroten. Voorbeeld groepstraining Voel je vrij: “Het was heel goed dat er 
ervaringsdeskundigen langskwamen. Die waren bijvoorbeeld al een jaar 
gestopt, dat gaf anderen weer hoop.”

• De ondersteuning moet aansluiten bij de eigen motivatie van de deelnemer. 
Het maken van een eigen stopplan, maakt de kans op succes groter en zorgt 
dat ze het niet ervaren als iets dat wordt opgelegd (er is eigen regie).



Effect 4 van 8: Materialen

• Materialen moeten eenvoudig zijn en bijvoorbeeld ook geschikt voor 
mensen met laaggeletterdheid, bijvoorbeeld beeldverhalen of een 
luisterboek.

• Ontwikkel materialen met de doelgroep en test deze bij ze. 

• Een praktische insteek is belangrijk. De ondersteuning hoeft niet veel 
informatie of uitleg (bijvoorbeeld over verslaving) te bevatten, het werkt vaak 
beter om gewoon in een kring te praten of dingen te doen. 



Effect 5 van 8: Belonen voor succes

• Interventies kunnen verbeterd worden door het inzetten van beloningen voor stopsucces 

• Grootschalig onderzoek van de Universiteit Maastricht in bedrijven met een beloning van 
350 euro voor stopsucces liet zien dat dit het stopsucces enorm verhoogt. Ook effectief bij 
mensen met een lager inkomen en lager opleidingsniveau, mogelijk zelfs effectiever bij hen.

• Ook niet-geldelijke beloningen een optie: een applaus, oorkonde, speldje of muntje als je 
de afgelopen week/maand/jaar niet gerookt hebt. Of een interview en foto met gestopte 
deelnemers in een interne nieuwsbrief of op intranet.



Effect 6 van 8: Gedrag + NRT / medicatie

• Gedragsmatige ondersteuning werkt het beste als dit gecombineerd 
wordt met nicotinevervangers (NRT) of medicatie.

• Dit wordt één keer per jaar vergoed door de zorgverzekeraar. Maar: het 
vinden en invullen van het formulier hiervoor is wel lastig, dus bied daar hulp 
bij.



Effect 7 van 8: Intensiever

• Ondersteuning voor deze doelgroep moeten intensiever zijn dan reguliere 
stoppen-met-rokenondersteuning, zeker in het begin. 

• Bijvoorbeeld een combinatie van wekelijkse groepsondersteuning, 
individuele gesprekken + WhatsApp-contact (zowel met professional alleen 
als met de groep).



Effect 8 van 8: Stress en hulp

• Terugval in roken gebeurt vaak na een 
stressvolle gebeurtenis. Het is daarom 
belangrijk dat deelnemers tijdens de 
ondersteuning leren omgaan met stressvolle 
situaties.

• Het is belangrijk dat er bij de ondersteuning 
aandacht is voor aanvullende hulp bij 
onderliggende problemen, zoals 
geldproblemen. Een luisterend oor is 
belangrijk, maar liefst ook warme 
doorverwijzing naar iemand die daarbij kan 
helpen.



Wat vind je voor jouw bedrijf 

belangrijk om op te letten bij een 

interventie?



Meer lezen, luisteren en kijken

• Rapport of factsheet Troelstra et al. (2020). Stoppen-met-roken
interventies voor mensen met een lagere sociaaleconomische positie:
Overzicht van goede voorbeelden en werkzame elementen. Utrecht,
Den Haag, Amsterdam: Trimbos-instituut, IVO, Amsterdam UMC.

• Handleiding Meerkerk et al. (2019). Het organiseren van een stoppen-met-rokentraining 
voor rokers uit kwetsbare groepen. Den Haag: IVO.

• Interview met Diana Lettink, projectleider bij SBCM (A&O-fonds voor SW-bedrijven).

• Podcast ‘De Wijkchallenge – een gezonde toekomst dichterbij in Den Haag’.

• Website met video’s en materialen over stoppen met roken en belonen op de werkplek: 
https://www.samensterkerstoppen.nl/.

https://ivo.nl/publicaties/stoppen-met-rokeninterventies-voor-mensen-met-een-lagere-sociaaleconomische-positie/
https://ivo.nl/publicaties/handleiding-het-organiseren-van-een-stoppen-met-roken-training-voor-rokers-uit-kwetsbare-groepen/
https://ivo.nl/vraag-werknemer-die-stopt-met-roken-eens-een-extra-keer-hoe-het-gaat/
https://www.pharos.nl/kennisbank/de-wijkchallenge-een-gezonde-toekomst-dichterbij-in-den-haag/
https://www.samensterkerstoppen.nl/


Tip: training voor werkgevers

• Universiteit Maastricht, het IVO en samenwerkingspartners ontwikkelen een 
communicatietraining om werkgevers te helpen om hun medewerkers op een 
persoonlijke manier te enthousiasmeren voor een stoppen-met-rokentraining. De 
training is bedoeld voor leidinggevenden, HR- of P&O functionarissen, en andere personen 
in een leidinggevende rol die een stoppen-met-rokentraining onder hun collega’s willen 
promoten. 

• Interesse in deelname? Stuur een e-mail naar catch@maastrichtuniversity.nl. De trainingen gaan 
waarschijnlijk in september en november plaatsvinden. 

mailto:catch@maastrichtuniversity.nl


Bedankt voor jullie deelname!

Contact? Vragen? → straaten@ivo.nl

mailto:straaten@ivo.nl

