
 

Antwoorden op de vragen uit de chat 
 
 

Tijdens het online event ‘De weg naar een rookvrije organisatie’ was er gelegenheid om 
vragen te stellen via de chat. In dit document lees je alle vragen en antwoorden.  
 

Hoe breng je de motivatie voor het rookvrij-beleid in beeld? 

De motivatie binnen de organisatie kan je meten door middel van een vragenlijst. Hierbij kan je 
het volgende uitvragen: 

- Hoeveel medewerkers zijn wel / niet gemotiveerd?  
- Wat vinden medewerkers en leidinggevenden van het beleid? 

Bij het uitzetten van een vragenlijst hebben managers / leidinggevenden een belangrijke rol. Ze 
moeten vooraf goed worden geïnformeerd over het beleid en het belang van de vragenlijst, zodat 
zij medewerkers kunnen motiveren om de vragenlijst in te vullen.  

Arie Dijkstra adviseert om de vragenlijst aan iedereen in de organisatie te sturen. Ook aan de niet-
rokers. Het rookvrij-beleid is namelijk iets wat je met z’n allen doet! Je hebt acceptatie van de 
gehele organisatie nodig voor een succesvolle uitvoering van het beleid.  

Heb je tips hoe je het beste al die individuen, al die gele, oranje en rode 

poppetjes, kunt beïnvloeden? Hoe doe je dit in een grote organisatie? 

Communicatie over stoppen met roken of het rookvrij-beleid gaat bij veel organisaties per e-mail 
of via berichten op intranet. Via dit communicatiekanaal bereik je niet alle mensen. Voor mensen 
die niet bereid zijn om te veranderen is het aan te raden om in gesprek te gaan. Arie Dijkstra 
geeft het advies om deze medewerkers uit te nodigen voor een gesprek met bv. een bedrijfsarts, 
of een vertrouwenspersoon/sleutelfiguur in de organisatie   

Wat is het nut van langs de bedrijfsarts gaan? 

De primaire reden om mensen de stimuleren om te stoppen met roken is omdat roken slecht is 
voor het lichaam. Omdat het om gezondheid gaat, heeft de bedrijfsarts een belangrijke rol.  



 

Werkgevers morgen per 1 jan. '22 geen rookruimte meer faciliteren. Helpt deze 

wetgeving om een rookvrije werkplek te creëren? Is meer verbieden i.p.v. 

draagvlak creëren. 

Bedrijven worden door deze wetgeving gemotiveerd om aan de slag te gaan met het rookvrij-
beleid. De voordelen van rookvrij zijn, worden door deze wetgeving groter omdat werkgevers aan 
de wetgeving willen voldoen en kan als reden richting medewerkers worden opgevoerd om 
richting rookvrij-beleid te willen gaan. 
 
In hoeverre moet een training gratis zijn? Is het niet juist omdat iemand zelf 

een financiële investering doet dat hij/zij gemotiveerder is om te slagen? 

Onze ervaring is dat werkgevers het vaak gratis aanbieden. Dit aangezien het te investeren 
bedrag per medewerker niet hoog is en veel werkgevers dit vanuit goed werkgeverschap 
faciliteren voor medewerkers. Verder zijn de (financiële) voordelen van niet-rokende 
medewerkers, het de investering voor veel werkgevers waard. Een eigen bijdrage drempel 
verhogend.  
 
Tot slot zijn er zorgverzekeraars die stoppen met roken trainingen vergoeden, zoals Menzis, zij 
vergoeden de training van Allen Carr’s Easyway 100% uit de basisverzekering, zonder dat dit 
invloed heeft op het eigen risico.  
 
Wat is het gemiddelde tijdspad geweest voor het implementeren van rookvrij-

beleid? 

Voor het doorlopen van het volledige stappenplan moet je de tijd nemen. Wij adviseren een 
periode van 6 maanden tot een jaar.  
 
Ik zou toch als bedrijf meer aandacht willen geven aan dat mensen niet gaan 

roken. Er beginnen dagelijks veel mensen met roken, ook op scholen, ook 

(klein)kinderen van onze medewerkers. Is dit niet een duurzame oplossing? 

Preventie is belangrijk. Als werkgever ben je echter vaak aangewezen op het ondersteunen van 
medewerkers bij het stoppen met roken. Door medewerkers hierbij te ondersteunen draag je ook 
een steentje bij aan preventie. Medewerkers die stoppen, roken ook thuis niet meer en geven op 
deze manier het goede voorbeeld aan hun gezin en omgeving.  
 



 

Wanneer door Menzis vergoed, gaat dit niet ten koste van het eigen risico? 

De training van Allen Carr’s Easyway wordt volledig vergoed voor Menzis. Dit gaat niet ten koste 
van het eigen risico.  
 
Pleisters of medicijnen verschaffen voor onder werktijd? 

Voor het gebruik van pleisters of medicijnen adviseren wij om medewerkers door te verwijzen 
naar de huisarts. De Allen Carr training maakt geen gebruik van (deze) hulpmiddelen. 
 
Heb je ook ervaring met het delen van succesverhalen in de organisatie? 

Succesverhalen van collega’s of leidinggevenden die gestopt zijn met roken, werken enorm 
stimulerend.  
 
Vragen aan Menzis 

Waar roken mensen nu dan 'buiten het terrein'? 

Ja, medewerkers die nog roken doen dit buiten het bedrijfsterrein. Met medewerkers zijn 
afspraken gemaakt over het deponeren van peuken en ander afval. Voor het roken buiten het 
bedrijfsterrein is Menzis ook in gesprek gegaan met bedrijven in de omgeving, om zo tot een 
gezamenlijke oplossing te komen.  

 
Krijgen mensen die nooit zijn gestart met roken ook positieve aandacht? 

Nee, niet specifiek. In de vitaliteitsgesprekken is aandacht voor de vitaliteit van medewerkers, 
waarin aandacht is voor diverse leefstijl aspecten. Roken is daarin één thema.  
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