
WAAROM EEN ROOKVRIJE 
ORGANISATIE?

Voordelen van stoppen met roken
voor bedrijven en instellingen



Investeren in uw 
medewerkers loont!
Er is steeds meer aandacht voor 
gezonde en vitale werknemers. Een 
fietsplan, bedrijfsfitness en het 
stimuleren van gezond eten kunnen 
onderdeel zijn van het plan naar 
een gezonde(re) organisatie. Steeds 
meer bedrijven kiezen in het kader 
van een gezond bedrijf voor de 
invoer van een rookbeleid. Dit is 
begrijpelijk, aangezien een rookvrij 
beleid voordelen biedt op 
verschillende vlakken, zowel voor  
het bedrijf als voor de werknemer. 
Daarnaast zijn werkgevers verplicht om 
vanaf 2022 alle  rookruimtes op 
werkplekken te  sluiten. Dit komt voort 
uit de afspraken die zijn vastgelegd in 
het Nationaal Preventieakkoord.

Ongeveer 20% van de 
Nederlandse bevolking rookt. 
Roken heeft een grote invloed op 
de productiviteit van de  
medewerkers in uw bedrijf. Verder 
zijn er hoge kosten verbonden aan 
de rookpauzes en het ziekteverzuim 
als gevolg van roken. 

Medipro is gespecialiseerd in 
Stoppen met Roken begeleiding. 
We hebben veel ervaring in het 
begeleiden van bedrijven. Graag 
delen we onze kennis en ervaring.

Door het aanbieden van een 
Stoppen met Roken programma aan 
de werknemers van uw bedrijf kunt 
u met een kleine investering veel 
gezondheidswinst behalen voor uw 
medewerkers én bedrijf.

Uw bedrijf rookvrij



 
 Kosten rookpauzes

 Rokende werknemers nemen in 
 het algemeen vaker pauze dan 
 niet-rokende werknemers. De kosten 
 van het verlies aan werktijd door 
 rokende medewerkers zijn 
 aanzienlijk. Met elke medewerker die 
 het roken opgeeft, realiseert u een 
 directe kostenbesparing. Een 
 werknemer die 4 rookpauzes van 
 10 minuten  per dag neemt, 
 verliest per week 3 uur en 20 minuten   
  aan werktijd. Dit is ongeveer 150 uur
 per jaar. Bij een uurprijs van €35,-
 betekent dit een verlies van €5250,- 
 per jaar per rokende werknemer.

 Kosten door 
 arbeidsongeschiktheid
 In sommige gevallen kunnen 
 rookklachten leiden tot 
 arbeidsongeschiktheid of zelfs 
 overlijden. Ongeveer 22% van 
 de sterfgevallen onder 
 werknemers kan aan roken 
 worden toegeschreven.

Kosten ziekteverzuim
Een rokende werknemer heeft 
gemiddeld 2,8 meer ziektedagen per 
jaar dan een niet-rokende 
medewerker. Ook is er verzuim door 
rookgerelateerde chronische klachten. 
Reïntegratie na ziekte kost voor 
werkgever en werknemer ook weer 
veel tijd. Natuurlijk wilt u dat 
voorkomen, in het belang van beide 
partijen.

3 financiële  
voordelen



    
   Gezondere en energiekere werknemers

    

   Prettige sfeer
   in en rondom het bedrijf

Aangename werksfeer

Rookpauzes kunnen irritatie 
oproepen bij niet-rokende collega’s. 
Door het aantal rokers te reduceren, 
pakt u deze alledaagse ergernissen 
aan en zorgt u voor een prettigere 
werksfeer.

Versterking van het bedrijfsimago

Investeren in de gezondheid van 
medewerkers vergroot de waardering 
voor de werkgever. Daarnaast 
verbetert de uitstraling van uw 
organisatie met minder of geen 
rokende medewerkers – en peuken! – 
vóór of rondom uw pand. Doordat 
rookvrije medewerkers er gezonder 
uitzien en frisser ruiken, verbetert ook 
hun representativiteit.



    
   Gezondere en energiekere werknemers

 
Voordelen voor de werknemer:

 • Meer energie 

 • Minder gezondheidsklachten 

 • Gezonder uiterlijk 

 • Salaris gaat niet meer naar rookwaar 

 • Beter slapen 

 • Frisse adem 

 • Eten proeft en smaakt beter

Wanneer uw medewerkers stoppen met roken, verbetert hun 
algehele conditie en vitaliteit. Hierdoor zijn ze gezonder en 
energieker, wat de productiviteit op het werk ten goede komt.

Werknemers die beter in hun vel zitten zijn gelukkiger 
en daardoor ook productiever gedurende hun 
werkzaamheden. De gezondheidsvoordelen komen dus 
zowel de sfeer als de productiviteit ten goede.



Medipro is gespecialiseerd in Stoppen met Roken begeleiding. We hebben veel 
ervaring in het begeleiden van bedrijven en delen graag onze kennis en ervaring. Met 
het zakelijk Stoppen met Roken programma kunnen wij uw bedrijf en uw medewerkers 
helpen naar een rookvrije toekomst.

Een rookvrij beleid vereist een goede voorbereiding met o.a. betrokkenheid van het 
management, het creëren van een zo groot mogelijk draagvlak en het tijdig informeren 
van medewerkers over het nieuwe rookbeleid.

Waarom Medipro?

 Traject afgestemd op uw voorkeur
 
     Lage kosten i.v.m. vergoeding zorgverzekeraars

 Communicatieprogramma op maat

 Wetenschappelijk bewezen methoden

 Kwaliteit

 Incompany of in een van onze vestigingen

Voor iedere organisatie en medewerker is er een aanbod dat volledig 
tegemoet komt aan de voorkeur. Werknemers kunnen deelnemen aan een 
groepstrainig en vervolgens persoonlijk of telefonisch begeleid worden bij 
het stoppen met roken. Er is aandacht voor o.a. motivatie, moeilijke 
momenten en mogelijke hulpmiddelen. Van de werknemers die ons 
Medipro Zakelijk traject hebben doorlopen is 78% gestopt met 
roken. 

Alle coaches bij Medipro zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Stoppen 
met Roken. Om de kwaliteit van de behandeling te bewaken is er 
professionele en inhoudelijke ondersteuning door een medische staf 
bestaande uit o.a. een verslavingsarts en psycholoog. De verslavingsarts is 
regiebehandelaar.

Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en uw persoonlijke voorkeur, zijn 
er mogelijkheden voor begeleiding van de werknemers binnen het bedrijf, 
maar ook op een locatie van Medipro. Medipro heeft vestigingen verspreid 
door het gehele land.

De individuele begeleiding inclusief eventuele hulpmiddelen wordt door 
vrijwel alle zorgverzekeraars volledig vergoed zonder eigen risico. Voor 
het bedrijf zitten er daardoor zelden kosten verbonden aan de 
individuele begeleiding van werknemers. De groepsbijeenkomsten van 
Medipro worden aangeboden voor een gereduceerde prijs.

Om zoveel mogelijk werknemers te informeren over ons programma en 
te motiveren om mee te doen is goede communicatie nodig. Medipro 
heeft een professionele en ervaren communicatieafdeling die een 
volledig communicatieprogramma samenstelt naar uw wensen en 
mogelijkheden. 

De gecertificeerde coaches van Medipro werken uitsluitend met 
wetenschappelijk bewezen methoden. Tijdens de individuele 
begeleiding worden de medewerkers door middel van motiverende 
gespreksvoering begeleid en ondersteund. 



Medipro helpt u graag met het invoeren 
van een zakelijk Stoppen met Roken 
programma, maar wij geven ook graag 
advies over de mogelijkheden in uw 
organisatie. Samen zoeken wij naar een 
aanpak die past bij uw bedrijf!

Meer weten?
Voor meer informatie of advies over ons 
Stoppen met Roken programma kunt u altijd 
vrijblijvend contact met ons opnemen. 

INVESTEER IN
GEZONDE WERKNEMERS & 
EEN GEZOND BEDRIJF

088-786 7799

www.medipro.nl/zakelijk

info@medipro.nl


