
Communicatietraject 
Gewijzigde Tabaks- en 
rookwarenwet



De vraag
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS) wil zoveel mogelijk mensen voorlichten 
over de op 20 mei 2016 gewijzigde Tabaks- en 
rookwarenwet. Met focus op het (verplicht) plaatsen 
van afschrikwekkende foto’s en waarschuwingen op 
tabaksproducten. Daarnaast wil het ministerie 
informeren over de schadelijkheid van (mee)roken, 
ontmoedigen tabak te gebruiken en stimuleren hulp 
te zoeken bij stoppen met roken.

De aanpak
Schuttelaar & Partners ontwikkelde een publiekscampagne 
met  een simpel en helder communicatieconcept voor 
zowel reguliere als sociale media. De focus ligt in de 
communicatie op rokers, jongeren tot 21 jaar en personen 
met een lagere sociaaleconomische status. Deze campagne 
combineert PR-acties met betaalde (online) publiciteit en 
speelt in op de behoefte van mensen om hun mening 
online te delen. De stakeholders zijn, voor o.a. extra bereik 
en endorsement, betrokken bij het aanscherpen van het 
concept en de aanpak. 

Voor het concept is gebruik gemaakt van gedragsweten-
schappelijke inzichten. Er wordt een triggerende tekst 
gebruikt: je krijgt iets. Daarnaast wordt gebruik gemaakt 
van de sociale norm als nudge. In de tekst wordt beschreven 
hoeveel mensen het lukt om blijvend te stoppen met roken. 
Hier wil je graag bij horen. Het lukt zoveel mensen, dus dat 
kan jou ook lukken. De campagne is zichtbaar gedurende 
twee periodes, met ieder een andere focus. 

Periode 1
1 juli 2016 t/m 30 augustus 2016

Slogan 
Wat je ziet, is wat je krijgt.

Focus in communicatie 
Informeren over de wijziging van de Tabaks- en 
rookwarenwet en de plaatsing van afschrikwekkende 
foto’s en waarschuwingen op tabaksproducten.

Landingspagina
Bij een klik op een uiting, komt men op een landings- 
pagina met meer informatie. Als iemand aangeeft dat hij 
roker is, is dit een pagina met informatie over stoppen.  
Als iemand aangeeft geen roker te zijn, is dit een pagina 
waarin meeroken wordt genoemd. Als niet bekend is of 
iemand rookt, dan volgt een verwijzing naar een pagina 
met informatie over de wijzigingen van de wet.

Media
PR-acties en betaalde publiciteit: bannering  
Sanoma-netwerk, Facebook, Instagram.

De impact 
Bereik (vertoningen)
3,6 miljoen vertoningen via betaalde publiciteit, 
ruim 4 miljoen vertoningen via PR-acties
Bereik (personen)
25% van de Nederlandse bevolking,  
30% onder rokers
Reacties social media
744
Poll ingevuld
13.047

is wat je krijgt

Wat 
je ziet



Periode 2 
7 december 2016 t/m 8 januari 2017

Slogan 
Wat krijg jij? Als je stopt met roken.

Focus in communicatie 
Informeren over de positieve effecten  
van stoppen met roken.

Landingspagina
Bij een klik op een uiting, komt iedereen op de  
landingspagina ikstopnu.nl, met informatie over 
stoppen met roken.

Media
Betaalde publiciteit: bannering Google-netwerk, 
Facebook, Instagram. 

Communicatiemiddelen
PR-acties (free publicity)
De reguliere media zijn tijdens de eerste periode  
geïnformeerd door middel van een persbericht en een 
persconferentie van staatssecretaris Van Rijn. Onder andere 
de Volkskrant, het AD, het NOS journaal, BNR en Radio 1 
besteden aandacht aan het onderwerp. Daarnaast is Van 
Rijn, op de avond voor de ingang van de gewijzigde 
Tabaks- en rookwarenwet, te gast bij RTL Late Night.  
Onder de verkooppunten van tabak is een flyer verspreid 
met meer informatie over de wijziging.

Betaalde publiciteit
Facebook, Instagram en het bannernetwerk van Sanoma  
en/of Google zijn gedurende beide periodes ingezet. 
Facebook en Instagram bereiken in een korte tijd tegen lage 
kosten veel mensen. Deze sociale media sluiten goed aan  
bij de doelgroep, mensen kunnen eenvoudig hun mening 
delen en het ministerie van VWS is op deze netwerken zelf 
ook vertegenwoordigd. Om het bereik verder te vergroten 
en ook op andere platformen zichtbaar te zijn, is daarnaast  

het bannernetwerk van Sanoma en Google ingeschakeld. 
In de uiting hebben we gekozen voor banners, een video 
met straatinterviews en een poll. Mensen geven in 
straatinterviews hun mening over de afschrikwekkende 
afbeeldingen (periode 1) en vertellen over de voordelen van 
stoppen met roken (periode 2). De straatinterviews maken 
het onderwerp (stoppen met) roken toegankelijk, mensen 
durven erover te praten. Daarnaast is een poll ingezet 
waarin mensen laagdrempelig en anoniem hun mening 
konden delen. Dit stimuleert hen om na te denken over  
hun mening en gedrag.

Waardering
De communicatiemiddelen uit de tweede periode  
(met uitzondering van de poll) zijn door Kantar Public1 
meegenomen in hun onderzoek. De banner en de video 
met straatinterviews zijn met respectievelijk een 7,3 en  
een 7,6 gewaardeerd (benchmark 6,9). Bij de banner  
geven de respondenten aan dat deze duidelijk is en dat  
het goed is dat het onderwerp onder de aandacht wordt 
gebracht. De video zorgt voor bewustzijn, is positief 
ingestoken, is duidelijk en de boodschap komt  
goed over. 

De impact 
Bereik (vertoningen)
Meer dan 5 miljoen vertoningen via betaalde 
publiciteit
Bereik (personen)
18% van de Nederlandse bevolking
Reacties social media
1.710
Poll ingevuld
4.254

1 Kantar public (2017). Kennis, norm en gedrag rondom de 

schadelijkheid van roken en meeroken. Ten behoeve van het 

ministerie van VWS.
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