ONDERSTEUNINGSTRAJECT
ROOKVRIJE OMGEVING

Een Rookvrije Generatie in 2040
Een Rookvrije Generatie in 2040 is de ambitie uit het Nationaal Preventieakkoord en betekent
dat in 2040 geen kind meer rookt of begint met roken en het aantal volwassenen dat rookt
minder dan 5% is. Om dit te behalen zijn er meer rookvrije omgevingen nodig waar kinderen
opgroeien, spelen, sporten en naar school gaan. Gemeenten spelen een grote rol in het
realiseren van deze rookvrije omgevingen en kunnen daarbij de expertise, het advies en de
ondersteuning van hun GGD vragen.

Het ondersteuningstraject
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS) vroeg GGD GHOR Nederland in 2019 het
Ondersteuningstraject Rookvrije Omgeving in te richten.
Vanuit het ondersteuningstraject stelt GGD GHOR
Nederland, via een toekenning van VWS, financiële
middelen beschikbaar.
GGD’en kunnen dit geld aanvragen wanneer zij
menskracht en kennis vrij willen maken voor de
ondersteuning van gemeenten bij de uitvoering van
activiteiten in het kader van een rookvrije omgeving.
GGD GHOR Nederland ondersteunt GGD’en tijdens het
traject van aanvraag en uitvoering door GGD’en te
informeren, ingediende aanvragen te beoordelen en
vragen te beantwoorden.
Hierdoor ontstaat een overzicht van alle aangevraagde
activiteiten van de GGD’en en kan GGD GHOR
Nederland goede voorbeelden verzamelen en
verspreiden.
Gemeenten op weg naar een Rookvrije Generatie
De ambitie van dit ondersteuningstraject is dat aan het
einde van 2021 alle gemeenten in Nederland ten minste
een eerste concrete stap hebben gezet op weg naar
een Rookvrije Generatie, een bijdrage leveren aan het
creëren van een rook- en tabaksvrije omgeving en een
bijdrage leveren aan het stimuleren van effectieve en
toegankelijke stoppen-met-roken zorg.
Aanvraag indienen
Alle GGD’en kunnen een aanvraag indienen bij GGD
GHOR Nederland voor een vergoeding voor activiteiten
die ondersteuning bieden aan gemeenten om stappen
te zetten richting een rookvrije omgeving.
Bijvoorbeeld voor het organiseren van regionale
bijeenkomsten of het vergroten van het aantal

maatschappelijke organisaties dat stappen zet richting
een rookvrije omgeving.
Voor meer informatie over de voorwaarden, kijk op GGD
GHOR Kennisnet in de groep ‘Ondersteuningstraject
Rookvrije Omgeving’ (toegankelijk voor GGD’en) of mail
naar rookvrijeomgeving@ggdghor.nl.
GGD Gooi en Vechtstreek beweegt gezamenlijk naar
een Rookvrije Generatie.
In opdracht van de zeven gemeenten in de regio stelde
GGD Gooi en Vechtstreek een convenant op waarin
verschillende partijen uit de regio aangaven samen te
willen werken aan een Rookvrije Generatie. Van deze
gezamenlijke aanpak ging een motiverende werking uit.
Het doel van het convenant is om samen te werken
binnen de regio en zo een Rookvrije Generatie te
creëren. In het convenant zijn afspraken met partijen
gemaakt over bijvoorbeeld het rookvrij maken van
bepaalde plekken. De betrokken partijen
vertegenwoordigen ieder een achterban, zoals een
koepelorganisatie voor scholen of
samenwerkingsverbanden van huisartsen,
gynaecologen, kraamzorg, verslavingszorg, welzijnswerk,
kinderopvang en sportverenigingen. Deze partijen
creëren vervolgens samen met hun achterban en de
GGD rookvrije omgevingen.
Voor meer informatie over welke stappen zij
hebben ondernomen en het resultaat van deze
GGD GHOR Nederland
gezamenlijke aanpak klik hier.
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Samenwerking
Vanuit het ondersteuningstraject werkt GGD GHOR
Nederland samen met de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) en de Alliantie Nederland Rookvrij
(ANR). Waar nodig legt GGD GHOR Nederland ook
verbinding met andere organisaties zoals Pharos en het
Trimbos-instituut.

Ondersteuning Alliantie Nederland Rookvrij (ANR)
De Rookvrije Generatie is een initiatief van de drie
gezondheidsfondsen Hartstichting, KWF Kankerbestrijding
en het Longfonds. Samen met meer dan 150 partners
vormen zij de Alliantie Nederland Rookvrij (ANR), een
breed opgebouwd netwerk van partijen die actief zijn op
het gebied van de Rookvrije Generatie.
De ANR biedt veel kennis en expertise op het gebied van
rookvrije activiteiten en verspreidt deze via haar website
www.rookvrijegeneratie.nl.
Gemeenten en GGD’en kunnen bij de ANR terecht voor
ondersteuning en informatie over de Rookvrije Generatie
in de vorm van verschillende materialen, goede
voorbeelden en advies. Zo deelt de ANR veel
beleidsdocumenten, casussen, stappenplannen en tips
van gemeenten op weg naar een Rookvrije Generatie
en denkt zij graag mee bij de organisatie van
(regio)bijeenkomsten.
Voor meer informatie of contact ga naar
www.rookvrijegeneratie.nl/gemeenten
of mail naar gemeente@rookvrijegeneratie.nl.

Ondersteuning Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG)
Naast de GGD, die gemeenten met name ondersteunt in
de vorm van menskracht en kennis, kunnen gemeenten
ook terecht bij de VNG en de ANR. Via het
ondersteunings-loket van de VNG kunnen gemeenten
naast generieke ondersteuning ook maatwerkondersteuning aanvragen voor de totstandkoming van
een lokaal preventieakkoord.
In de factsheet ‘Ondersteuningsprogramma Lokale
Preventieakkoorden’ staat beschreven wat deze
ondersteuning inhoudt. Naast de inzet op lokale of
regionale akkoorden kunnen gemeenten bij dit loket ook
terecht voor vragen en kennisuitwisseling over het thema
Rookvrije Omgeving (als onderdeel van het deelakkoord
Rookvrije Generatie).
De VNG stimuleert gemeenten tot het formuleren van
een lokale aanpak waar inzet op roken onderdeel van
uit maakt. Samen met de onderwijsraden spant de VNG
zich in om afspraken te maken om een omgeving van de
school te bevorderen, waarin het aanbod en de
promotie van tabak wordt beperkt of voorkomen. Tot slot
organiseert de VNG samen met de ANR lokale en
regionale themabijeenkomsten.

Meer informatie voor gemeenten
In deze factsheet staat beschreven waarmee de
verschillende organisaties gemeenten kunnen
ondersteunen. Wij zetten deze nog kort op een rij:
GGD
Vragen en behoefte aan ondersteuning in de vorm van
menskracht en kennis rondom de Rookvrije Omgeving?
Neem contact op met de dichtstbijzijnde GGD.
VNG
Vragen over (de totstandkoming van) lokale
preventieakkoorden? Neem contact op met het
Ondersteuningsteam van de VNG.
ANR
Meer informatie over de Rookvrije Generatie in de vorm
van verschillende materialen, goede voorbeelden en
advies? Neem contact op met de ANR.
Meer informatie voor GGD’en
Werk je bij een GGD en heb je vragen over het
Ondersteuningstraject Rookvrije Omgeving?
Kijk dan op GGD GHOR Kennisnet in de Groep
‘Ondersteuningstraject Rookvrije Omgeving’ en de groep
‘GGD-actieplan rookvrije generatie’ (toegankelijk voor
GGD’en) of neem contact op met GGD GHOR
Nederland via rookvrijeomgeving@ggdghor.nl.

Voor meer informatie klik hier of neem contact op met
het landelijk programmateam van de VNG via
lokalepreventieakkoorden@vng.nl of 070 373 83 93.

GGD GHOR Nederland
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

