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ROOKVRIJE SPORT

Kinderen kopiëren gedrag
Maak de omgeving waar kinderen
komen rookvrij.

Hoe rookvrij is jouw
sportvereniging?

TEAM ROOKVRIJE GENERATIE
Naam: Rosalie Huisman
Functie: Medewerker Projecten | Rookvrije Kindomgevingen

ROKEN
FEITEN EN CIJFERS

ROKEN

ROKEN

FEITEN EN CIJFERS

FEITEN EN CIJFERS

> 50%

20.000

VAN DE MENSEN DIE BLIJVEN
ROKEN, OVERLIJDT AAN DE
GEVOLGEN ERVAN

MENSEN STERVEN JAARLIJKS
IN NEDERLAND DOOR ROKEN
EN ENKELE DUIZENDEN DOOR
MEEROKEN
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ROKEN

ROKEN

FEITEN EN CIJFERS

FEITEN EN CIJFERS

ER STERVEN IN
NEDERLAND MEER
MENSEN DOOR ROKEN
DAN DOOR DRANK,
DRUGS, VERKEER EN
MISDAAD BIJ ELKAAR

TABAK IS
GROOTST
VERMIJDBARE
OORZAAK VAN
ZIEKTE EN STERFTE

HONDERDEN KINDEREN PER WEEK RAKEN VERSLAAFD
2 van de 3 huidige volwassen rokers
is als kind met roken begonnen

100+

Iedere week raken
honderden kinderen verslaafd

Kinderen zijn extra gevoelig voor verslaving
Hoe jonger iemand begint, hoe moeilijker het is
om te stoppen

NIEMAND WIL DAT ZIJN OF
HAAR KIND GAAT ROKEN

OP WEG NAAR EEN ROOKVRIJ
GENERATIE

SAMEN OP WEG NAAR
EEN ROOKVRIJE GENERATIE
Televisiecommercial Rookvrije Generatie
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ROOKVRIJE SPORT

ROOKVRIJE OMGEVING
VOOR KINDEREN

Kinderen kopiëren gedrag
Maak de omgeving waar kinderen
komen rookvrij.

EEN ROOKVRIJ
SPORTTERREIN
Het goede voorbeeld
Voorkomt meeroken
Minder afval
Positief op de kaart
Draagt bij aan
Rookvrije Generatie

DE BEWEGING ‘OP WEG NAAR
EEN ROOKVRIJE GENERATIE’ GROEIT

STEEDS MEER ROOKVRIJE
SPORTVERENIGINGEN
8 op de 10 Nederlanders
vinden dat buitensportterreinen
waar kinderen sporten rookvrij
moeten zijn
Steun van o.a. sportbonden
GGD en gemeenten

PETITIE TEKENEN
VOOR ROOKVRIJE
KINDERPLEKKEN
Website banner beschikbaar

ONZE SPORTVERENIGING
OP WEG NAAR ROOKVRIJ!
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MATERIAAL EN INFORMATIE

ROOKVRIJ BORDEN

WWW.ROOKVRIJEGENERATIE.NL/SPORT

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE
RICHTLIJNEN
Gebruik een positieve insteek.
Spreek over rookvrij en niet een rookverbod.
Maak gebruik van het vinkje i.p.v. het
verbodsteken.
Vermijd afbeeldingen en foto’s waar
een sigaret op staat.

Focus in de communicatie op dat het
over de kinderen gaat en dat we willen
dat kinderen niet beginnen met roken.
Leg de nadruk op het goede voorbeeld
en gezond opgroeien. Kinderen
kopiëren gedrag: zien roken, doet
roken.

EEN AANTAL TIPS EN TRICKS

MEER INFORMATIE

Betrek (ouders van) leden in het proces
www.rookvrijegeneratie.nl/sport

Naleving
Bespreek vooraf wie en hoe de (sport/speeltuin)vereniging
https://rookvrijestart.rokeninfo.nl
omgaat met mensen die toch roken.

sport@rookvrijegeneratie.nl

Gezonde omgeving

Rosalie Huisman
070 315 56 26

www.facebook.com/rookvrijegeneratie.org

Spreek mensen vriendelijk aan
Leg uit wat het beleid is. Vertel dat het gaat om het goede voorbeeld en
gezond opgroeien van kinderen. Vraag om medewerking.

CONTACT

r.huisman@hartstichting.nl

twitter.com/rookvrijegeneratie

webshop.rookvrijegeneratie.nl
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VRAGEN?

AANWEZIGE VOORBEELDCLUBS

VEEL VOORKOMENDE VRAGEN

SITUATIE 1
Hoe gaan we om met
(rokende) vrijwilligers
die al jaren betrokken
zijn bij de sport/
speelplek?

BIJ EVENTUELE
WEERSTAND
Bij verandering hoort weerstand
De meerderheid is voor een rookvrij
sportterrein voor de jeugd
Creëer draagvlak:
• Ga van tevoren in gesprek
met de mensen
• Leg uit wat het doel is
• Laat mensen meedenken en
vraag medewerking
• Benadruk de voorbeeldrol
• Draagvlak meten aan de
hand van de enquête
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EEN AANTAL TIPS VOOR HANDHAVING

SITUATIE 2

Duidelijke positieve communicatie en aanduiding
Zorg dat iedereen vooraf op de hoogte is.
Spreek over rookvrij en niet een rookverbod.

Leuk en aardig, maar
wij willen op onze locatie
geen politieagent spelen…

Met elkaar
Het is belangrijk afspraken te maken over hoe de
vereniging/speelplek omgaat met mensen die toch roken.

Hoe zorgen we ervoor dat
iedereen zich aan het
beleid houdt?

Spreek mensen vriendelijk aan
Leg uit wat de afspraak is. Vertel dat het gaat om het goede voorbeeld
geven aan en gezond opgroeien van kinderen. Vraag om
medewerking.

TIPS VOOR EEN ROOKVRIJE ENTREE

SITUATIE 3
Het terrein is rookvrij.
De rokers roken niet
meer op het terrein,
maar staan nu bij de
entree in het zicht
van de kinderen.
Wat nu?

Neem de rookvrije entree mee in het beleid,
de communicatie en aanduiding
Spreek ook mensen bij de ingang aan

Helpt het niet? Denk aan een aangewezen
rookplek uit het zicht (buiten het terrein)

De informatie en materialen op de
website van de Rookvrije Generatie
vonden wij erg bruikbaar

AANVULLENDE SHEETS

HELP MEE
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AANWEZIGE VOORBEELDCLUBS

VOORBEELDCLUB AAN HET WOORD

1. Hoe is de vereniging tot het besluit gekomen om aan de slag te gaan
met rookvrij?
2. Welk rookvrij-beleid is ingevoerd?
3. Hoe verging het de club toen zij rookvrij werden? Wat ging goed en
wat was lastig?
4. Welke tips of suggesties heb je om een rookvrij sportterrein te
organiseren?

BRAINSTORMVRAGEN

Bespreek het volgende in jouw groep:
1. Past rookvrij (voor de jeugd) bij wat je
vereniging wilt uitstralen?
2. Wat zou je anders willen zien op de
vereniging?
3. Hoe zou je het bij de vereniging
kunnen inbrengen?

OM OVER NA TE DENKEN

1. Hoe sta je tegenover een rookvrije maatregel op
jouw sportvereniging?
2. Wat denk je dat het de sportvereniging oplevert en
welke belemmeringen zie je?
3. Welke ideeën heb je om een rookvrij sportterrein
te organiseren? Welke ondersteuning heb je
hiervoor nodig?
4. Wat is je voornemen n.a.v. deze sessie?
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