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1. Waarom werken rond roken in de publieke ruimte?

2. Generatie Rookvrij: wat is dat?

3. Hoe bijdragen aan Generatie Rookvrij in de publieke ruimte
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50% van de rokers zal overleiden door het roken



14.000 tabaksdoden in 2013 = 40 per dag



Geen strijd tegen rokers. Wel tegen tabaksindustrie

Tabaksindustrie

Frisdrankenindustrie

Bier

Consumer Stapels

farmacie



Kinderen worden in geheime documenten van de 

tabaksindustrie “ ” 

genoemd

Geen strijd tegen rokers. Wel tegen 
tabaksindustrie
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Wat is dat?



▸Veel vroegtijdige overlijdens ten gevolge van tabak

▸ Tabaksindustrie vindt steeds opnieuw “replacement smokers”

Missie





▸Niet roken de norm is in alle lagen van de bevolking

▸ Iedere ouder van een kind dat wordt geboren vanaf 2019 zijn kind volledig rookvrij kan laten 

opgroeien

▸Niemand die vanaf 2019 geboren is, ooit nog begint met roken

▸Mensen die willen stoppen met roken, nog beter worden geholpen en ondersteund

We streven naar een samenleving waar

In 2037: “ik behoor tot de Generatie Rookvrij.”



Voorkomen dat jongeren beginnen roken

▸ Jongeren te beschermen tegen 

de verleiding om te beginnen

▸ Kinderen te beschermen tegen tabaksrook

Aantal rokers terugdringen door

▸ Rokers te stimuleren om te stoppen

▸ Hen met effectieve hulp te ondersteunen
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▸ Zien roken, doet roken. Rookvrij moet de norm worden

▸ Beschermen tegen de verleiding om te starten met roken. 

▸WHO: “Denormalisatie van roken is sleutelstrategie om jongeren van de sigaret te houden”



▸Niemand tegen de bescherming van kinderen 

tegen tabaksrook kan zijn

▸Niemand wil dat jongeren beginnen met roken

▸We door te focussen op kinderen brede steun 

kunnen genereren

▸Dit altijmaatschappelijked een positieve toon in 

de communicatie toelaat 

▸We zo wegblijven van de polarisatie rond 

verbodsbepalingen 

▸We rokers niet met de vinger wijzen: we vragen 

wel dat ze kinderen mee beschermen 

door niet in hun bijzijn te roken

▸ Iedereen kan bijdragen 

▸We mobiliseren de samenleving voor het recht 

op rookvrij opgroeien 

▸ Zo ontstaat een maatschappelijke beweging 

die van onderuit zal groeien

Positief omdat Uitnodigend omdat



Acties die elkaar versterken

• Communicatiecampagne rond argumentatie en acties op het terrein

Versterking van verschillende niveaus

15



▸ Groeit mee met de kinderen 

▸ Alle fases van hun leven beschermd worden 

tegen de verleidingen en de blootstelling aan 

tabaksrook

▸ Zodat alle kinderen die in 2037 volwassen 

worden nergens 

meer meeroken, zelf niet roken en er ook niet 

meer mee beginnen.
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1. Mensen bewust maken dat zien roken, doet roken 

2. Omgevingen waar veel kinderen komen rookvrij maken en deze  promoten

Wat kan je doen?



Je omgeving rookvrij maken



▸ Zoek partners die mee voor Generatie Rookvrij willen gaan

▸ Bestuur overtuigen

▸Werkgroep

Stap 1: Creëer draagvlak



▸Groepjes van 4 à 5 personen

Stap 1: Creëer draagvlak ; Zelf aan de slag



▸ Sport Vlaanderen centrum van Hofstade

▸Kenmerken:

• Groot terrein met bos, betalende afgezette strandzone, sportvelden

• Verschillende speeltuinen, restaurants en een overnachting (eigendom van de eigenaar)

• Veel zomerkampen

• Omheind

Sport- en recreatiedomein



Betalende zwemzoneHotel, zeilclub en 
hoogteparcours





▸ Stadstuin in Mechelen

▸Kenmerken:

• Terrein met speeltuigen

• Grasveld met zithoek

• Omgeven door huizen

Speelterrein in de gemeente



Speeltoestellen





▸Algemeen ziekenhuis met kinderafdeling, kraamkliniek…

▸Kenmerken:

• Ziekenhuis met verschillende gebouwen in een stuk bos

• Parking apart en van hoofdingang

Ziekenhuis



Hoofdingang





▸Groepjes van 4 à 5 personen

Opdracht: 

▸Wie zou jij betrekken in de werkgroep?

Stap 1: Creëer draagvlak ; Zelf aan de slag



▸Welke plekken zijn hotspots?

▸ Zijn er al regels rond roken?

▸Hoe staan de mensen tegenover rookvrij?

▸Welke negatieve en welke positieve reacties?

Stap 2: Beginsituatie



Volledig rookvrij terrein (met beperkt aantal 

rookzones uit het zicht van kinderen)  label 

“Generatie Rookvrij” aanvragen

Eerste stappen in die richting

▸Rookvrij evenement

▸Niet roken in tenue of uniform

▸ ...

Stap 3: Doelstelling



Plan acties om de doelstelling te realiseren

▸Maak nieuwe afspraken over rookvrij zijn

▸ Spreek een procedure af voor wanneer er toch iemand rookt

▸ Communiceer de afspraken op tijd

▸ Signalisatie en veranderingen aan het terrein

▸Maak een planning op

Stap 4: Werk acties uit



Plan acties om de doelstelling te realiseren

▸Maak nieuwe afspraken over rookvrij zijn

▸ Spreek een procedure af voor wanneer er toch iemand rookt

▸ Communiceer de afspraken op tijd

▸ Signalisatie en veranderingen aan het terrein

▸Maak een planning op

Oefening: Werk een planning uit. Ga ervan uit dat beslist is dat het terrein volledig rookvrij gaat 

(eventueel met rookzones uit het zicht van kinderen)

Stap 4: Werk acties uit ; Zelf aan de slag



Je omgeving rookvrij maken
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