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• Hoe het begon: de Alliantie Nederland Rookvrij (ANR) - wat en waarom?

• Wat is de aanpak van ANR?

• Wat is het resultaat?

INHOUD



Stichting ANR is opgericht in 2013 door KWF Kankerbestrijding, Hartstichting en Longfonds, zij 

vormen ook het bestuur.

Missie: Het realiseren van een samenleving waarin niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van 

roken.

Samenwerking staat centraal! Inmiddels > 100 formele partners met een landelijke functie of 

uitstraling én nog veel meer lokale partijen die bijdragen aan het centrale doel. 

Beroepsverenigingen zorgprofessionals

Gezondheidsfondsen

Koepelorganisaties in onderwijs en sport

Gemeenten

Stoppen met roken ondersteuners 

Overige organisaties uit uiteenlopende sectoren

WIE/WAT IS 
DE ALLIANTIE NEDERLAND ROOKVRIJ!?



Waarom?



Ruim de helft van de mensen die blijven roken sterft aan de gevolgen

20.000 mensen per jaar sterven door roken en enkele duizenden door meeroken in 
NL

Roken verkort het leven met gemiddeld 10 tot 12 jaar

Toch raken nog iedere week honderden kinderen verslaafd aan roken (replacement
smokers)

Erg verslavend:

• nicotine ongeveer zo verslavend als heroïne

• zonder professionele hulp is de slagingskans 3-5% om te stoppen met roken

• 80% van de rokers wil stoppen

Kinderen zijn extra gevoelig voor verslaving

TABAKSGEBRUIK IS GROOTSTE VERMIJDBARE 
OORZAAK VAN ZIEKTE EN STERFTE



2010-2012: Het gaat niet goed met terugdringen tabaksgebruik!

Nederland in middenmoot in Europa, zonder zicht op verbetering

Tabaksontmoedigingsmaatregelen teruggedraaid:

rookverbod kleine horeca teruggedraaid, stopzetten campagnes, 

stopzetten vergoeding SMR zorg

Te weinig maatschappelijke actie: “Roken” is een emotioneel, 

ingewikkeld en gepolariseerd onderwerp, grote zwijgende 

meerderheid

Onvoldoende coördinatie tussen stakeholders die kunnen bijdragen 

aan terugdringen tabak: geen gemeenschappelijke strategie

WAAROM EEN NIEUWE AANPAK?



BELANG COÖRDINATIE 
TUSSEN STAKEHOLDERS DIE KUNNEN BIJDRAGEN AAN TERUGDRINGEN TABAKSGEBRUIK



Aanpak



• Draagvlak – om effectieve maatregelen te kunnen nemen

• Krachten bundelen en nieuwe vrienden maken

 Een inspirerend doel!

Centrale vraag: Wat is nodig om tot een Rookvrij Nederland te komen?

ONZE AANPAK



Ouders van kinderen die nu geboren worden moeten in staat worden gesteld om een 
rookvrije toekomst voor hun kinderen mogelijk te maken.

Nederland komt in actie om kinderen stap-voor-stap in iedere fase van opgroeien te 
beschermen tegen blootstelling aan tabaksrook en de verleiding om te gaan roken.

Dat doen we samen: overheden, bedrijven, scholen, zorgsector (sport)verenigingen, 
particulieren. Ieder op z’n eigen manier en met respect en waardering voor elkaar. Zo word 
rookvrij de norm.

DE PROPOSITIE: 
OP WEG NAAR EEN ROOKVRIJE GENERATIE
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Blijvend aandacht voor:

• Rookvrij de norm

• Hulp bij stoppen

• Hogere accijns

• Denormaliseren  

tabaksindustrie

ROOKVRIJ

OP W EG NAAR EEN

Het levenspad van de Rookvrij 
Generatie

Rookvrije  
sport



Beschermen van de jeugd staat centraal, daar is niemand tegen

Gericht op vergroten draagvlak voor maatregelen door een stapsgewijze 

aanpak, waarbij we het levenspad volgen van een kind dat in 2017 wordt 

geboren

Sluit aan bij alle politieke kleuren, neemt polarisatie weg 

We verbieden rokers niet om te roken, maar roepen ze wel op om dit niet te 

doen waar kinderen bij zijn 

We hanteren een positieve tone-of-voice in al onze communicatie

ROOKVRIJE GENERATIE VERBINDT



Overkoepelende paraplu waarmee het onderwerp roken op een positieve 
manier kan worden geagendeerd

 Draagvlak voor tabaksontmoediging vergroot
 Er ontstaat een relatie tussen verschillende initiatieven 

Iedereen kan, op een laagdrempelige manier, een steentje bijdragen

Resultaat door krachten te bundelen in de dezelfde richting

Diverse instrumenten: lobby, communicatie, beleidsmaatregelen, interventies

KRACHTEN BUNDELEN



Resultaat



ROOKVRIJ SPELEN

Speeltuinen

Kinderboerderijen

Attractieparken 
(wachtrijen)

Buitenzwembaden



ROOKVRIJE SPORT

Verenigingen gebruiken 
argumenten Rookvrije Generatie 
om hun terreinen Rookvrij te 
maken:

• Geeft kinderen 
het goede voorbeeld

• Voorkomt schadelijk meeroken
• Draagt bij aan het gezond 

opgroeien van kinderen en 
een Rookvrije Generatie

• “Veilig en gezond 
sportklimaat”

Sportbonden Profvoetbalclubs GGD Gemeentes/sportservice

SAMENWERKING MET



ROOKVRIJE GEMEENTEN

Aanjager Ondersteuner Facilitator/regelgever Rolmodel



Groningen op weg naar een rookvrije 

generatie
Geplaatst op 9 oktober 2017, 16:19 door focusgroningen

http://www.focusgroningen.nl/wp-content/uploads/2017/10/rookvrije-generatie-9480.jpg
http://www.focusgroningen.nl/wp-content/uploads/2017/10/rookvrije-generatie-9480.jpg
http://www.focusgroningen.nl/groningen-op-weg-naar-een-rookvrije-generatie/
http://www.focusgroningen.nl/author/drveno/


GOEDE INITIATIEVEN IN DE PICTURE ZETTEN



De Motor: 
Bureau en 
Fondsen Overige stakeholders 

Andere partijen die een 
bijdrage leveren aan de 
Rookvrije Generatie

Partners
Partners van ANR die 
actief bijdragen aan de 
Rookvrije Generatie (o.a. 
sportkoepels,
zorginstellingen, 
gemeenten etc.)

ROLLEN ALLIANTIEBUREAU, FONDSEN, PARTNERS 
EN SUPPORTERS



1. Een gedeelde ambitie/inspirerend doel

2. Positief verhaal

3. Iedereen kan op een laagdrempelige manier een eerste stap zetten

4. Energie halen uit datgene waar draagvlak voor is

5. Successen delen en belonen

6. Recht doen aan alle belangen (individuele belangen, 
organisatiebelangen en collectieve belangen)

7. Professionele centrale organisatie

SUCCESFACTOREN VAN SAMEN OP WEG NAAR 
EEN ROOKVRIJE GENERATIE




