
 

▸ Bachelor of master in de gezondheids- of 

gedragswetenschappen, agogiek, 

didactiek… 

▸ Kennis van verbindende communicatie 

▸ Inzetbaar voor trainingen in jouw 

organisatie en/of daarbuiten. Dit kan als 

zelfstandige of werknemer bij een 

organisatie die toelaat dat je deze 

training geeft. 

▸ Werk je naar andere organisaties dan 

ben je bereid om te werken aan de 

voorwaarden van de poel: €120 voor een 

training van 1.5u inclusief BTW + 

exclusief vervoersonkosten. 

▸ Opleiding waarin je leert hoe je een 

training kan geven aan mensen om het 

gesprek met rokers aan te gaan die 

roken op rookvrije plekken 

▸ Flexibiliteit  om zelf in te plannen op 

welk moment je de training geeft 

▸ Ondersteuning bij het geven van 

training 

▸ Promotie voor de training 

 

 

 

Als trainer geef je vorming aan medewerkers van je organisatie of externe organisaties die gaan voor een 

rookvrij plek. Organisaties kunnen rookvrije plekken instaleren in het kader van Generatie Rookvrij of het 

gesprek aangaan met rokende klanten in het kader van Jouw huis, mijn werkplek. Je zorgt ervoor dat je met 

de aangeleverde ondersteuning mensen vaardig maakt in het vriendelijk aanspreken van rokers op plekken 

waar ze niet mogen roken.  

Je krijgt een opleiding van Gezond Leven waarin je meer te weten komt over roken, waarom verschillende 

plekken rookvrij gaan en hoe mensen kunnen aangesproken worden als ze roken op rookvrije plekken. 

Daarna ga je zelfstandig aan de slag en geef je trainingen in ondernemingen of binnen jouw organisatie. 

 

 

We of de lokale partners (Logo) bekijken welke trainer in de buurt beschikbaar is en op welke datum deze 

kan doorgaan. Natuurlijk kan je ook binnen je eigen organisatie deze training geven. Je geeft de training 

die 1.5u duurt van a tot z. Je bereidt de vorming voor op basis van de aangeleverde 

ondersteuningsmaterialen. Geeft deze op een interactieve manier. En factureert aan de organisatie. 

Jaarlijks neem je deel aan een registratie. In de toekomst kan je contacteert worden voor een evaluatie van 

de vormingen en ondersteuningsmaterialen. 

https://www.generatierookvrij.be/system/files/2018-08/Huisstijlgids_GeneratieRookvrij.pdf
https://www.gezondleven.be/projecten/jouw-huis-mijn-werkplek


Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw is een expertisecentrum en partner van de Vlaamse overheid. We 

geven onderbouwd advies, maken methodieken, geven vormingen… met als doel: de Vlaming gezonder 

laten leven. En dit voor voeding, beweging, zitgedrag onderbreken, gezondheid in relatie tot milieu, 

mentaal welbevinden en  tabak. Gezond Leven is lid van Generatie Rookvrij. Een beweging dat kinderen en 

jongeren rookvrij wil laten opgroeien. Rookvrije plekken voor kinderen zijn daar een onderdeel van. Jouw 

huis, mijn werkplek is een project om medewerkers die in privéwoningen werken te beschermen tegen 

tabaksrook. 

Interesse? Stuur je motivatie en CV voor 6 september 2019 door naar dries.vandenbempt@gezondleven.be. 

mailto:dries.vandenbempt@gezondleven.be

