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1. Aanleiding voor de start van het project
De gemeente Oldebroek wil in het kader van haar gezondheidsbeleid, het preventieve jeugdbeleid, het
nationale preventieakkoord en de omgevingswet (gezonde leefomgeving) aansluiten bij de landelijke
campagne rookvrije generatie. Wij zijn als gemeente een essentiële partner bij het realiseren van een
rookvrije generatie. Gemeentelijke gebouwen, de openbare ruimten, horeca, scholen, speeltuinen,
sportaccommodaties en sportterreinen zijn allemaal locaties waar inwoners geconfronteerd kunnen
worden met tabak. Wij kunnen onze partners mobiliseren om deze plaatsen rookvrij te maken. Een
eerste stap is het rookvrij maken van vijf gemeentelijke gebouwen. Daarbij is het heel belangrijk om veel
aandacht te besteden aan de communicatie. Het gaat erom dat we een gedragsverandering willen
realiseren. Goed voorbeeld doet immers goed volgen.

2. Vraagstelling en achtergrond
Met dit project wil de gemeente Oldebroek stapsgewijs komen tot een rookvrije gemeente en er samen
met alle betrokkenen/inwoners voor gaan zorgen dat de kinderen in de gemeente Oldebroek kunnen
opgroeien in een rook- en tabaksvrije omgeving.
Roken is een ernstige verslaving die veel persoonlijk en maatschappelijk leed veroorzaakt. Nog altijd
sterven er in Nederland ieder jaar meer dan 20.000 mensen aan de gevolgen van (mee)roken. Roken is
daarmee de nummer één te voorkomen doodsoorzaak. Bovendien wordt in totaal 9,4% van de ziektelast
in Nederland veroorzaakt door roken wat jaarlijks tot € 2,4 miljard aan zorgkosten leidt.
Tegelijkertijd raken er iedere week honderden nieuwe kinderen verslaafd aan roken. Als zij blijven
roken, is de kans meer dan 50% dat zij aan de gevolgen daarvan zullen komen te overlijden. Daar willen
wij een einde aan maken. En met ons heel veel Nederlanders. De afgelopen jaren is de maatschappelijke
steun voor de rookvrije generatie enorm gegroeid en daarmee ook de roep om meer stevige
maatregelen om die generatie mogelijk te maken.
In onderstaande tabellen wordt weergegeven hoeveel inwoners van Oldebroek roken, gerookt hebben
of nooit gerookt hebben.
Monitor Volwassenen en Ouderen 2016

EMOVO 2015
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3. Doelstelling
Wij willen eerst als gemeente en daarna met alle partners/organisaties afspraken maken om
gezamenlijk te komen tot een rookvrije gemeente. Wij willen dit projectmatig aanpakken en een
projectperiode van bijna vier jaar nemen om dit te realiseren. Dit sluit aan bij de huidige college
periode 2018-2021. In 2019 willen wij starten met het rookvrij maken van onze eigen gebouwen.
Hiervoor hebben we de volgende doelstellingen geformuleerd:
a. In en om de gebouwen wordt niet meer gerookt;
De gemeente werkt al jaren aan gezondheidsbevordering, dat staat ook in de Wet publieke
gezondheid maar aan roken werd nog te weinig gedaan. Als we als gemeente meer aandacht
schenken aan het rookvrij maken van onze gebouwen kan gezondheidswinst worden behaald.
b. Meer draagvlak creëren voor de te nemen maatregelen om gedragsverandering te realiseren;
Het rookgedrag van mensen en de normen die hieraan ten grondslag liggen, zijn vaak moeilijk te
veranderen. Voorlichting alleen is ontoereikend om te voorkomen dat mensen gaan roken of
meeroken, of om te bevorderen dat mensen stoppen met roken. Voorlichting is wel noodzakelijk als
onderdeel van en in combinatie met andere maatregelen. Dat is nodig om meer draagvlak te creëren
voor bepaalde maatregelen en mensen tegelijkertijd ook aan te zetten tot gedragsverandering.
c. Frisse omgeving.
Nu staan in de directe omgeving van de gebouwen gebruikers te roken en dat willen we terugdringen
zodat gebruikers niet door rooklucht de gebouwen betreden.

4. Op te leveren resultaat/resultaten
Resultaten traject 1
Traject 1 omvat 5 gemeentelijke gebouwen, die worden benoemd in paragraaf 5 “afbakening”.
1. Vanaf 1 juli 2019 zijn de 5 gemeentelijke gebouwen rookvrij en is er een rookvrije zone;
2. Er is voorlichting gegeven aan de gebruikers van de 5 gebouwen in mei 2019;
3. De pilot wordt per 1 januari 2020 geëvalueerd en op basis daarvan wordt een voorstel gedaan
voor een vervolg.

5. Afbakening
Het projectmanagementteam heeft besloten om te starten met vijf gemeentelijke gebouwen als pilot.
Na het eerste traject vindt een technische evaluatie plaats (hoeveel uren zijn ingezet en wat heeft het
gekost) en wordt een nieuw projectplan geschreven voor het vervolg.
Traject 1 (2019)
Gemeentehuis Oldebroek
Gemeentewerf Wezep
De Brinkhof Wezep
Brandweerkazerne Wezep
Brandweerkazerne Oldebroek

Vervolgtraject 2 (2019/2020)
Kamphal Wezep
ET hal Wezep
Dorpshuis ‘t Loo
Dorpshuis Noordeinde
Gymzalen
’t Harlekijntje Wezep
Dorpshuis Hattemerbroek
De Talter Oldebroek
De Heerdt Oosterwolde

Vervolgtraject 3 (2020/2021)
Scholen
Verenigingen (sport/cultuur
Speeltuinen
Welzijnsorganisaties
Horeca
Kerken
Huisartsen
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6. Risicoanalyse
Risicoanalyse traject 1
Risico
1

Onvoldoende draagvlak bij
gebruikers die roken

2

Vervuiling van de
omgeving doordat rokers
op andere plekken gaan
roken waar geen
voorzieningen zijn

Kans
1-10
5

Effect
1-10
7

Responstijd
1-10*
5

Risico
waarde**
175

4

4

4

64

Welke preventieve
maatregelen
Vooral inzetten op
communicatie en het
belang van gezondheid
Rokers stimuleren om
gebruik te maken van het
aanbod van hun
verzekeraar om
ondersteuning bij het
stoppen met roken.

* Hoe minder tijd je hebt om te reageren hoe hoger het cijfer
** Risicowaarde is een vermenigvuldigen van kans, effect en responstijd.

7. Randvoorwaarden voor de uitvoering van het project
Belangrijke voorwaarden voor het slagen van het project zijn:
1. dat er veel aandacht wordt besteed aan communicatie;
2. dat er middelen beschikbaar worden gesteld;
3. dat de implementatie van het project verloopt volgens het stappenplan zoals die wordt
voorgesteld in de landelijke campagne.
In het stappenplan van de landelijke campagne zijn de volgende 7 stappen opgenomen:
• Agendering en bewustwording
• Draagvlak creëren
• Beleidsvoorbereiding en –vorming
• Mobiliseren van de omgeving
• Beleidsvaststelling
• Uitvoering
• Monitoring, evaluatie en borging.

8. Fasering en planning van tussenresultaten (mijlpalen)
Planning traject 1
Fase
1. Initiatieffase
2. Definitiefase
3. Ontwerp- en
uitvoeringsfase

(tussen)resultaten / producten
Projectinitiatiedocument
Projectplan
Voortgangsrapportage (eventueel meerdere,
afgestemd op P&C-cyclus).
Er is voorlichting gegeven aan de gebruikers van
de gebouwen.
De 5 gemeentelijke gebouwen zijn rookvrij en er
is een rookvrije zone.

Startdatum
22 mei 2018
7 januari 2019
1 februari 2019

Einddatum
27 juni 2018
1 februari 2019
1 juli 2019

1 februari 2019

1 juli 2019

1 februari 2019

1 juli 2019
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Fase
4. Uitvoerings- en
realisatiefase
5. Afsluitingsfase
(nazorg, borging,
evaluatie)

(tussen)resultaten / producten
Eindrapportage en beheersplan

Startdatum
1 juli 2019

Einddatum
1 september 2019

Evt. evaluatierapport traject 1

1 september 2019

1 januari 2020

Nieuw voorstel voor het vervolg.
(Op basis van de evaluatie.)

1 november 2019

1 februari 2020

Toelichting:
Na de vaststelling van het PID hebben we voor het opstellen van het projectplan gewacht op het
Nationaal Preventieakkoord. Dit Preventieakkoord (d.d. 23-11-2018) richt zich op het terugdringen
van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

9. Projectbeheersing

Geld

Tijd

Kwaliteit
communicatie

Kwaliteit
projectorganisatie

Kwaliteit
project

Beheercriteria
Hoe sta je er nu voor?

Start project

9.1 Kwaliteit
9.1.1. Kwaliteit van het project
Om de kwaliteit van het project te kunnen waarborgen is de start heel belangrijk. Communicatie is
hierbij de belangrijkste succesfactor. In onderstaande tabel wordt weergegeven welke stappen
doorlopen moeten worden om de kwaliteit van het project te waarborgen.
Actie
Procesvoorstel
communicatie
Rookvrije gemeente

Kwaliteitscriterium
Er zijn heldere
doelstellingen en
resultaten benoemd

Norm
Alle betrokken
beheerders kennen dit
procesvoorstel.

Voorlichting intranet

Heldere begrijpelijke
boodschap

95% van de gebruikers
heeft dit bericht
gelezen

Beheersinstrument
Gesprekken met
beheerders, facilitaire
medewerkers, P&O en
OR
Communicatie beheert
de reactie op dit
bericht
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Actie
Bijeenkomst met de
gebruikers (op
uitnodiging)
Omwonenden
informeren
Persbericht versturen

Kwaliteitscriterium
Heldere begrijpelijke
boodschap en heldere
afspraken
Brief verstuurd aan
alle omwonenden van
de gebouwen
Intentie rookvrije
gemeente wordt
helder verwoord in het
persbericht.

Norm
95% van de
genodigden is bij de
bijeenkomst geweest.
Brief verwoord helder
wat de gemeente wil
bereiken.
De inwoners zijn breed
geïnformeerd over het
voornemen van de
gemeente.

Beheersinstrument
Aantal bezoekers van
de bijeenkomsten
registreren
Alle brieven zijn
verstuurd
Persbericht is
opgenomen in HaH en
op de website van de
gemeente

9.1.2. Kwaliteit van de projectorganisatie
Informatie
In onderstaande tabel wordt weergegeven wie op welke moment wordt geïnformeerd over het
project.
Wie
Wat
Wanneer
Projectteam
Bespreken projectplan
Eind januari 2019
Bespreken van de voortgang
1 X per 14 dagen
Ambtelijk opdrachtgever
Bespreken projectplan
Eind januari 2019
Bespreken voortgang
1 X kwartaal in Pfo
Bespreken eindresultaat
Juli 2019
Bespreken evaluatierapport
December 2019
Bestuurlijk opdrachtgever
Bespreken projectplan
Eind januari 2019
Bespreken eindresultaat
Juli 2019
Bespreken evaluatierapport
Medio 2020

Projectorganisatie
Wie
Klara Slijkhuis
Benno van der Hoek
Annet van der Werf
Monique Kartouw
Jaap Jonkman
Marijke Zaalmink

Functie
Beleidsmedewerker
Beleidsuitvoerder
Facilitair adviseur
Communicatieadviseur
HRM adviseur
Administratief medew.

Verantwoordelijkheid
Projectleider
Technische uitvoering
Facilitaire zaken
Communicatie
Personele zaken
Projectondersteuning

Capaciteit (uren)
80 uur
40 uur
40 uur
80 uur
40 uur
80 uur

Indien noodzakelijk sluiten Jochem Hordijk teammanager Facilitair en Herman Weijs OR lid aan. Voor
deze twee medewerkers wordt totaal 16 uur opgenomen in de planning.
Bovenstaande uren zijn afgestemd met de betreffende medewerkers en kunnen binnen de reguliere
uren worden opgepakt.
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9.1.2. Kwaliteit van de communicatie
Communicatie is in dit project van groot belang. Met elkaar in gesprek gaan, goede voorlichting,
draagvlak creëren en bekendheid geven aan alle betrokkenen.
Doelgroepen
Gebruikers en
beheerders van
de gebouwen

Doelstelling
De 5
gemeentelijke
gebouwen zijn
rookvrij

Omwonenden

Omwonenden
zijn
geïnformeerd
dat de vijf
gemeentelijke
gebouwen
rookvrij zijn
Inwoners van
de gemeente
Oldebroek zijn
geïnformeerd
dat de vijf
gemeentelijke
gebouwen
rookvrij zijn
Bezoekers zijn
geïnformeerd
dat het gebouw
dat ze bezoeken
rookvrij is

Inwoners van
de gemeente
Oldebroek

Bezoekers
gebouwen

Boodschap
Roken in de vijf
gemeentelijke
gebouwen is per
1 juli 2019 niet meer
toegestaan
Roken in de vijf
gemeentelijke
gebouwen is per
1 juli 2019 niet meer
toegestaan

Middelen
Intranet
Huis aan Huis
Social Media
Brief voor
gebruikers
Intranet
Huis aan Huis
Social Media
Brief voor direct
omwonenden

Planning
1 juli 2019

Kosten
Geen

1 juli 2019

Geen

Roken in de vijf
gemeentelijke
gebouwen is per
1 juli 2019 niet meer
toegestaan

Huis aan Huis
Social Media

1 juli 2019

Geen

Roken in de vijf
gemeentelijke
gebouwen is per
1 juli 2019 niet meer
toegestaan

Bordjes rookvrije
zone

1 juli 2019

Worden
beschikbaar
gesteld door de
landelijke
campagne

9.2 Tijd
De bewaking van de planning gaat via de activiteitenplanning. Realisatie van traject 1 - het rookvrij
maken van de 5 gemeentelijke gebouwen - is gepland voor 1 juli 2019. Er zit een uitloopmarge in de
vakantieperiode. Dus als blijkt dat door omstandigheden 1 juli niet haalbaar is dan wordt het
1 september 2019.

9.3 Geld
Traject 1 wordt uitgevoerd binnen het bestaande budget gezondheidsbeleid.

10. Gedetailleerde activiteitenplanning
De activiteitenplanning is opgenomen in een bijlage.

Bijlagen
Bijlage 1: Activiteitenplanning voor rookvrij maken van 5 gemeentelijke gebouwen.
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