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Waarom stoppen met roken?
• Roken veroorzaakt kanker, longziekten en hart- en vaatziekten

• Lagere levensverwachting en minder gezonde levensjaren

Bron: Trimbos-instituut, 
Kerncijfers roken 2020



Wat levert stoppen met roken op?



Een effectieve stopmethode is nodig

• 4 van de 5 wil stoppen 

• Gedragsmatige ondersteuning en 

medicatie effectief

• Barrières om te stoppen met roken

• Werkplek is geschikte omgeving



Zijn beloningen effectief om 
werknemers te helpen 

stoppen met roken?
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Trainingen met beloningen
toepassen: 

Wat zijn belemmerende factoren 
volgens werkgevers?



Reacties van niet-rokende collega’s op 
beloningen

“Ik zie de groep dus al komen: ‘Ja, ja, nu geef    
je hen een cadeau van 150 Euro, en ik dan? 
Hoe word ik dan beloond? Omdat ik niet rook, 
al jaren niet.’” 



Negatieve reacties op cadeaubon: misverstand

Reacties op cadeaubonnen:
• 7 op de 10 deelnemers kregen positieve 

reacties van collega's
• 8 op de 10 deelnemers kregen zelden tot 

nooit negatieve reacties.

Reacties op deelname aan training:
• 9 op de 10 deelnemers kregen positieve                              

reacties van hun collega's over hun 
deelname.

Bekijk de ervaringen met 
belonen van Jumbo 
Supermarkten op 
samensterkerstoppen.nl



Hoe zorg je dat medewerkers meedoen
met het stoppen-met-rokenaanbod?



Een case study

Organisatie X: 

• Zorginstelling

• 3000 medewerkers

• 600 rokers

• Rookvrij in 2022

• Groepstraining



Promotieactiviteiten organisatie X

• Digitale nieuwsbrief

• Intranet

• Interne facebookpagina

• Informatiesessie (2x)

• Nieuwsbrief voor

leidinggevenden

Hoeveel medewerkers hebben zich aangemeld voor de training? 



Resultaat promotieactiviteiten

→ Slechts 8 van de 600 rokende werknemers meldden zich aan!

Wat had de organisatie
anders of beter kunnen
doen? 



Analyse achteraf

• Het overgrote deel van de medewerkers
verzorgt cliënten, zij zien geen intranet, 
e-mail of facebook.

• Medewerkers zijn niet gewend om online 
te werken

• De managers waren alleen per mail 
geïnformeerd en niet gestimuleerd om 
medewerkers te actief te benaderen

• Alleen online communicatie en voornamelijk passief



Hoe stimuleer je dat medewerkers meedoen?

• Online en offline kanalen
• Informatiebijeenkomst tijdens werktijd
• Actievere rol leidinggevenden
• Medewerkers persoonlijk benaderen
• Financiële beloningen

Een actieve, persoonlijke benadering is nodig om 
mensen over de streep te trekken



Video: de succesvolle strategie van Pantar

https://youtu.be/4UJkeSBJMTo

https://youtu.be/4UJkeSBJMTo
https://youtu.be/4UJkeSBJMTo


www.samensterkerstoppen.nl







Webinar: Hoe zorg je dat medewerkers meedoen 
met het stoppen-met-rokenaanbod?

• Dinsdag 16 november 2021
• Gratis inschrijven op www.samensterkerstoppen.nl


