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Resultaten vragenlijst Generatie Rookvrij naar 

Vlaamse Lokale besturen - December 2021 

Lore Pil – Kom op tegen Kanker 
_________________________________________________________________ 

 

In december 2021 stuurden we net zoals in 2020 een vragenlijst naar alle lokale Vlaamse besturen (300) 

in verband met de bekendheid van Generatie Rookvrij en de activiteiten van de gemeentes binnen 

Generatie Rookvrij, de evaluatie van het proces van het rookvrij maken van terreinen, de tevredenheid 

van de aangeboden materialen ter ondersteuning en toekomstplannen binnen Generatie Rookvrij. Op 

die manier krijgen we meer zicht over hoe wijdverspreid de maatschappelijke beweging al dan niet al 

is, hoe de gemeentes/steden het proces ervaren en waar wij kunnen verbeteren. In dit rapport 

beschrijven we de resultaten die we uit de vragenlijst hebben verkregen en wat we met deze resultaten 

kunnen doen. 

 

 

We kregen eind december 139 ingevulde vragenlijsten binnen, waarvan 126 unieke responses. 56% 

van deze steden en gemeentes vulden ook vorig jaar de vragenlijst in, 44% zijn ‘nieuwe’. 

 26 gemeentes van < 10.000 inwoners 

 53 gemeentes/steden van 10.000-20.000 inwoners 

 39 steden van 20.000-50.000 inwoners 

 8 steden van > 50.000 inwoners 

In het document dat we met de werkgroep gemeentes en alle logo’s bijhouden, worden nog 97 extra 

gemeentes vermeld die bezig zijn rond Generatie Rookvrij in Vlaanderen, maar de vragenlijst niet 

invulden. Dit maakt dat we info hebben van 223 steden/gemeentes in Vlaanderen. De resultaten 

hieronder vermeld bevatten enkel informatie over de steden/gemeentes die de vragenlijst invulden, 

tenzij specifiek anders vermeld. 

 

Bekendheid en activiteit Generatie Rookvrij 

 87% (109) van de respondenten kent Generatie Rookvrij (in vergelijking met 74% in 2020). Van 

zij die Generatie Rookvrij niet kennen, willen de meesten hier graag extra informatie over 

ontvangen (gaat om 15 gemeentes).  
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 Van zij die Generatie Rookvrij kennen, geeft 57% (62) aan dat hun stad/gemeente het voorbije 

jaar actief was op het gebied van Generatie Rookvrij (ten opzichte van 37% in 2020). 32% (35) 

geeft aan van niet (ten opzichte van 51% in 2020) en 11% (12) geeft aan er geen zicht op te 

hebben. 

 

Van de kleinere gemeentes (<10.000 tot 20.000 inwoners) die de vragenlijst invulden en 

Generatie rookvrije kennen antwoordde 54% actief te zijn geweest op het gebied van 

Generatie Rookvrij, bij de middelgrote steden 60% en bij de grote steden eveneens 60%.  

 

 

 Er werd gepeild naar de reden waarom de stad/gemeente het voorbije jaar niet heeft ingezet 

op Generatie Rookvrij.  De belangrijkste redenen die werden aangehaald waren ‘geen tijd’ en 

‘geen prioriteit’. Het feit dat 2021 nog steeds een coronajaar was, zal hier zeker een rol in 

spelen. Eén gemeente gaf als andere reden aan dat men het moeilijk vindt om op Generatie 

Rookvrij in te zetten, als er niet op gesanctioneerd wordt. 
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 Steden en gemeenten die vorig jaar actief waren in kader van Generatie Rookvrij werden 

gevraagd of ze rookvrije terreinen hebben gelanceerd. 66% (41) geeft aan in 2021 rookvrije 

terreinen te hebben gelanceerd en 11% geeft aan dat er in 2021 geen rookvrije terreinen zijn 

gelanceerd maar vorig jaar/vorige jaren wel. 18% (11) antwoordt dat ze middenin het proces 

voor het lanceren van rookvrije terreinen zitten. Slechts 5% laat weten dat er nog geen 

rookvrije terreinen zijn gelanceerd. 

 

 

 

In het document dat we met de werkgroep gemeentes en alle logo’s bijhouden, staan nog 34 extra 

gemeentes waar het proces voor rookvrije terreinen momenteel aan de gang is en 5 die in 2021 

rookvrije terreinen hebben gelanceerd – maar de vragenlijst niet invulden. Dit maakt dat er eind 2021 

naar schatting 45 steden/gemeentes zijn die bezig zijn met het rookvrij maken van terreinen en 46 

steden/gemeentes rookvrije terreinen hebben gelanceerd in 2021. 
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De 46 gemeenten die in 2021 rookvrije terreinen lanceerden, lanceerden ongeveer 322 rookvrije 

speelterreinen en 60 rookvrije sportterreinen. Sinds 2019 zetten in Vlaanderen naar schatting 133 

steden/gemeentes zich actief in voor Generatie Rookvrij (dat wil zeggen dat ze ofwel al terreinen 

hebben gelanceerd, ofwel met het proces bezig zijn) en zijn er reeds 951 speelterreinen en 207  

sportterreinen rookvrij gemaakt! 

In de bevraging peilden we naar rookvrije speel- en sportterreinen, maar we stelden ook de vraag of 

er al andere settings rookvrij zijn. In veel gemeentes werd reeds gewerkt aan een rookvrije zone aan 

de schoolpoort. 

 

 

Evaluatie van de rookvrije terreinen  

 Van de gemeentes die in 2021 rookvrije terreinen lanceerden en de vragenlijst invulden (41), 

gaf bijna de helft (16) aan dat de bezoekers/bewoners zich vaak aan de afspraken houden. (8 

zei ‘soms’, en 16 ‘ik weet het niet’) 

 

 De helft (20) geeft aan dat de reacties van de bezoekers/bewoners positief tot zeer positief 

zijn, 20% (8) ervaren neutrale reacties. Negatieve reacties werden tot nu toe niet ervaren. 30% 

van de gemeentes geeft aan geen zicht te hebben op de reacties van de 

bewoners/bezoekers.=> wellicht omdat het nog te vroeg is om te evalueren, maar we kunnen 

volgend jaar misschien ook eens het belang van een evaluatie benadrukken  

 

 Momenteel ervaren de gemeenten niet echt andere andere effecten van de rookvrije 

terreinen. Drie geven wel aan dat ze minder peuken vinden op de grond, terwijl 1 gemeente 

aangeeft dat er net meer peuken liggen aan de ingangen en uitgangen van het terrein.  

 

 Zes gemeenten geven aan dat jongeren zich soms moeilijker aan de afspraken houden en 4 

gemeenten vinden etnisch culturele minderheden en kwetsbare groepen in het algemeen 

moeilijker te overtuigen. 
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Evaluatie van het rookvrije proces 

 

 Succesfactoren 

Alle benoemde factoren in de keuzemogelijkheden van mogelijke succesfactoren werden 

quasi evenveel aangehaald, maar het hebben van een lokale trekker en goede en frequente 

externe communicatie, werden iets meer dan de andere aangeduid. 

 

 Barrières 

2 op 3 gemeentes (27) die in 2021 rookvrije terreinen lanceerden, vinden het project levendig 

houden het moeilijkst. Tijd (11) komt op de tweede plaats van barrières in het verder 

toepassen van de rookvrije afspraken. Een positieve noot: 1 op 4 (10) geeft aan amper 

moeilijkheden te ondervinden. 

 

 Ondersteuning Generatie Rookvrij 

38% vindt het weliswaar wel lastig om verder te blijven inzetten op Generatie Rookvrij. Bijna 

allen van hen geven aan dat Generatie Rookvrij hen hierin beter zou kunnen ondersteunen 

door meer Vlaamse acties van Generatie Rookvrij te organiseren en door meer concrete tips 

te geven over hoe ze het project levendig kunnen houden. De helft van hen zou ook meer 

ondersteuning bij de handhaving nuttig vinden.  

 

 Ondersteuning Logo 

De ondersteuning van de logo’s bij het rookvrij maken van terreinen wordt als zeer positief 

ervaren. 78% (32) geeft aan dat ze tevreden tot zeer tevreden zijn over de ondersteuning die 

ze kregen. De anderen waren er neutraal over en 3 kregen geen ondersteuning maar vonden 

dat ook niet nodig.  

 

Tevredenheid materialen GR  

Niemand van de respondenten gaf aan ontevreden te zijn over de aangeboden materialen. De meesten 

zijn tevreden tot zelfs zeer tevreden over het stappenplan, de argumentatienota, het ander 

communicatiemateriaal dat te downloaden is en het signalisatiemateriaal. 
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Tips, suggesties, bemerkingen 

Bij de vraag of er nog bepaalde opmerkingen/suggesties zijn kregen we van een gemeente de 

onderstaande bemerking:  

 De acties vanuit Generatie Rookvrij worden te laat kenbaar gemaakt waardoor het moeilijk is 

om hiervan gebruik te maken. Gemeentelijke infobladen worden voorbereid minstens 2 

maanden voordien, dus dan moeten artikels aangeleverd zijn. Ook is het belangrijk dat GRV 

zelf het voortouw neemt in het bekendmaken van de boodschap. 

 

Er werden ook enkele tips gegeven naar andere steden/gemeentes toe bij het rookvrij maken van 

terreinen:  

1) Draagvlak creëren door samen te werken en verschillende partners mee te betrekken 

a. Doe het samen: met buurten, verenigingen, scholen...betrek hen actief 

b. Filmpjes samen met/door kinderen op het terrein, dat werkt motiverend 

c. Tal van partners bevragen en mee laten nadenken: kinderraad en Huis van het Kind 

betrekken; benut de info van de Alliantie en van het logo van de regio 

 

2) Vooral de positieve nudging is van belang en een grote meerwaarde van het project, met de 

vinger wijzen dat iets niet mag wordt minder geapprecieerd. De positieve insteek blijven 

benadrukken. Niet om rokers te pesten, maar om kinderen te beschermen. 

 

 

16  steden/gemeentes gaven aan dat ze in 2021 ook andere actie ondernamen of evenementen 

hebben georganiseerd in het kader van Generatie Rookvrij 

 Er werden ook verschillende zones vóór stadsgebouwen rookvrij gemaakt 

 Directies van de scholen worden bevraagd in kader van het rookvrij maken van de 

schoolomgevingen.  

 Schoolomgevingen werden rookvrij gemaakt.   
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 Bellenblaasactie op de scholen voor kick-off van het project  

 Een kleine flyeractie bij aanvang van de zomer waarbij de Kindergemeenteraad mensen op 

speelterreinen/speelpleinwerking aanspraken om zo ouders en jongeren bewust te maken dat 

al deze terreinen rookvrij gemaakt worden.  

 Een lokaal kick-offmoment in de basisscholen samen met de andere gemeentes van de 

sportregio Pajottenland.  

 Scholenwedstrijd   

 Georganiseerde evenementen werden rookvrij gemaakt.  

 WK Wielrennen – Rookvrij.  

 Rookstopcursus. 

 Speelpleinwerking rookvrij op eigen vraag (materialen aangeleverd door het lokaal bestuur, 

acties hierrond hebben ze op eigen initiatief opgezet).  

 Pilootproject rookvrij station: samenwerking stad-NMBS-Generatie Rookvrij. 

 Voorbereidingen 'geboortecadeau GRV' dat gelanceerd wordt vanaf 2022; alle jonge ouders 

ontvangen bij aangifte geboorte op de gemeentelijke bevolkingsdienst een slab met logo GRV, 

een blad-geboorteboekje en begeleidende brief met situering GRV en aanpak in gemeente. 

 Actie met de kindergemeenteraad om het project te promoten.  

 

Toekomstige actieplannen 

Aan alle respondenten werd gevraagd of hun stad/gemeente van plan is om in 2022 (verder) in te 

zetten op Generatie Rookvrij. 58% (73) van de respondenten geeft aan dat dit inderdaad het geval is, 

24% (30) weet het niet en een kleine minderheid (6%) laat weten in 2022 niet in te zetten op Generatie 

Rookvrij.   

Bijna alle steden en gemeentes die aangaven dat ze vorig jaar hebben ingezet op Generatie Rookvrij 

gaven aan ook in 2022 er actief op in te zetten, behalve 3 gemeentes, en 4 gemeentes die aangaven 

dat ze het niet weten. Daarnaast waren 14 extra steden en gemeentes die aangaven er vorig jaar niet 

te hebben op ingezet maar dat in 2022 wel te willen doen.  

 

Op de vraag op welke manier er precies op GR zal ingezet worden in 2022 gaven de meesten aan  

(extra) terreinen rookvrij te maken. Het organiseren van rookstopcursussen en het voeren van 

58%

6%

24%

13%

Is uw stad/gemeente van plan om in 2022 (verder) in te 
zetten op GR? (n=126)

Ja Nee Ik weet het niet Niet ingevuld



8 
 

sensibiliseringscampagnes komt op een tweede en derde plaats. Er zijn ook veel gemeentes die nog 

moeten uitzoeken op welke manier ze er zullen op inzetten. Naast de vooropgestelde acties somden 

sommige gemeentes nog andere acties op voor volgend jaar:    

 Schoolomgevingen rookvrij maken  

 Sportclubs rookvrij maken  

 60% van de jeugd- en sportverenigingen rookvrij maken  

 Lancering geboortecadeau  

 

 

 

Als laatste polsten we of de stad/gemeente dit jaar andere initiatieven heeft ondernomen rond roken 

die in de stad/gemeente niet kaderen binnen Generatie Rookvrij. 

 Rookstopcursus  

 Workshops op school, en meer specifiek bullshit-free-generation besproken op scholenoverleg  

 Sensibilisering rond peuken door het uitdelen van zakasbakjes op evenementen.  

 Intern onderzoek bij personeel of ze het de taak van de werkgever vonden om in te zetten op 

een rookvrij beleid op de werkvloer.  
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Lessons learned en acties te ondernemen 

Wat leren we nu uit deze resultaten en hoe kunnen we hier verder mee aan de slag? De werkgroep 

‘rookvrije gemeentes’ van Generatie Rookvrijkwam samen om dit te bespreken en is blij om te zien dat 

er in 2021 ondanks corona toch heel wat gemeentes actief waren op vlak van Generatie Rookvrij. 

 

 De bekendheid van en activiteit binnen Generatie Rookvrij bij de gemeentes/steden ligt 

hoger in deze bevraging ten opzichte van vorig jaar (bekendheid 87% vs 74%, activiteit 57% 

vs 37%). 

 In tegenstelling tot vorig jaar, was Generatie Rookvrij dit jaar niet meer vooral iets in de 

grotere steden, maar ook in de kleinere gemeentes. 

 15 steden/gemeentes gaven aan meer informatie te willen over Generatie Rookvrij. Er wordt 

bij de logo’s nagevraagd of ze die gemeentes die onder hun regio vallen hiervoor willen 

contacteren (zie lijst 2 in bijlage) 

 In 2021 hebben veel meer steden en gemeentes rookvrije terreinen gelanceerd in 

vergelijking met 2020 (66% in 2021 vs 30% in 2020) 

 Net zoals vorig jaar worden moeilijkheden ervaren door steden en gemeentes om het project 

levendig te houden, dit wordt als de grootste barrière ervaren en nemen we mee in verdere 

communicatie/campagnes. 

 Eind april zal een webinar plaatsvinden over ‘rookvrije omgevingen’, georganiseerd door 

Generatie Rookvrij. Alle labelhouders, charterpartners en gemeentes die vragenlijst hebben in 

gevuld worden hiervoor uitgenodigd. Ook de resultaten van deze bevraging zullen daar 

besproken worden. Nadien wordt het rapport ook naar alle respondenten gestuurd. 

 Bepaalde zaken uit de resultaten zullen gecommuniceerd worden via social media, eventueel 

via een infographic, ter inspiratie voor andere gemeentes. 

 Komende maanden wordt gewerkt aan het verbeteren van communicatiestrategie en 

actieplan (met externe ondersteuning). De resultaten van deze vragenlijst zal ook dienen als 

input voor communicatiestrategie en actieplan. 
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