
 

       
 
Ambassadeurs Rookvrije Jeugd 
 
Vind jij ook dat elk kind recht heeft op een rookvrije jeugd? Herken jij je in een of beide onderstaande 
profielen? Word dan landelijk en/of lokaal/regionaal ambassadeur Rookvrije Jeugd namens de JGZ. Met 
elkaar gaan we ervoor! 
 

1. Landelijke Ambassadeur Rookvrije Jeugd  
 
Doel: vanuit de JGZ één of twee ambassadeurs om Rookvrije Jeugd in de landelijke media te 
agenderen. 
 
Profiel en taken:  

• Is jeugdarts of jeugdverpleegkundige 
• Is een herkenbare vertegenwoordiger voor de JGZ 
• Zet zich in om kinderen een Rookvrije Jeugd  te geven 
• Kan het onderwerp deskundig en aansprekend bij algemeen publiek en professionals over het 

voetlicht brengen, mondeling en via diverse media 
• Beschikt over een landelijk netwerk 
• Heeft ervaring met media, proactief op sociale media 

 
2. Lokale/regionale Ambassadeur Rookvrije Jeugd  

 
Doel: per JGZ organisatie één à twee ambassadeurs om de Rookvrije Jeugd lokaal en regionaal te 
agenderen.  
 
 Profiel en taken:  

• Is jeugdarts of jeugdverpleegkundige 
• Zet zich binnen de eigen organisatie in voor een Rookvrije Jeugd 
• Ben je aanspreekpunt, stimuleer je collega’s en informeer je hen over nieuwe ontwikkelingen 
• Organiseer je en stimuleer je ketensamenwerking op dit onderwerp 
• Volg je landelijke congressen en scholingen voor ambassadeurs 

 
 
Wat krijg je als ambassadeur? 

• Gratis e-learning over kennis en vaardigheden om met (aanstaande) ouders het gesprek over 
roken aan te gaan 

• Toolkit met (promotie)materialen (bijv. powerpoint presentatie, filmpjes en tips voor social 
media)  

• Kennisproducten zoals factsheets en brochures.  
• Voorlichtingsmaterialen voor cliënten. 
• Nieuwsbrief met actualiteiten 
• Startbijeenkomst (4 oktober 2017) voor alle ambassadeurs (aan accreditatie wordt gewerkt). 
• Jaarlijkse lunchbijeenkomst/borrel met alle ambassadeurs om ervaringen uit te wisselen en van 

elkaar te leren. 
• Gratis toegang tot relevante congressen/bijeenkomsten mbt gezondheid en roken. 
• Certificaat om in de spreekkamer op te hangen of op de website van je organisatie te zetten. 
• Gratis toegang tot digitaal platform Rookvrije Start (met online discussieruimte voor 

ambassadeurs). 



 
Website/nieuwsbrief 
Elk kind heeft recht op een rookvrije start en rookvrije jeugd. Alle professionals die betrokken zijn bij 
de zorg voor het ongeboren en jonge kind slaan daarvoor de handen ineen. Dit is hard nodig, want op 
dit moment rookt nog 8,6% van de zwangere vrouwen en onder lager opgeleiden rookt zelfs 22%. 
Teveel jeugdigen starten zelf met roken. Gaat dit onderwerp jou ook aan het hart, en wil je jouw 
enthousiasme inzetten om een rookvrije start en rookvrije jeugd mogelijk te maken? Word dan 
ambassadeur! Meer informatie op: www.rokeninfo.nl/rookvrijestart. Wil je je aanmelden:  mail dan 
naar:  rookvrijestart@trimbos.nl 
 
Twitter  #rookvrijestart 
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