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In dit jaarverslag blikt het bestuur van Stichting Stop Bewust terug op het jaar 2021 en de daarbij 
horende resultaten. Alle activiteiten dragen bij aan de drie hoofddoelen van Stichting Stop Bewust, 
namelijk het informeren, adviseren en motiveren van mensen die willen stoppen met roken. 

Aan het begin van 2021 zagen we het aantal contacten en hulpvragen terugnemen in vergelijking 
met 2020. Gelukkig zagen we in de zomer het aantal contacten, tegen de seizoensverwachting in, 
sterk toenemen. Per saldo is de stichting in 2021 echter niet verder gegroeid in omvang ten opzichte 
van 2020. Toch zijn we blij met het grote aantal stoppers dat we dit jaar wederom hebben mogen 
helpen met een kosteloos stoppen met roken advies. 

Verder bleek dit jaar, net als in voorgaande jaren, dat veel rokers niet weten dat zij een vergoeding 
kunnen krijgen voor Stoppen met Roken begeleiding en hulpmiddelen. Tijdens de adviesgesprekken 
worden rokers over deze vergoeding geïnformeerd, wat een positieve invloed heeft gehad op het 
aantal rokers dat kiest voor hulp bij het stoppen. Stichting Stop Bewust wil in 2022 zorgen dat zoveel 
mogelijk rokers op de hoogte zijn van de vergoeding die zij kunnen krijgen voor begeleiding en 
hulpmiddelen. Stoppen met roken hoef je namelijk niet alleen te doen!  

VOORWOORD
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Stichting Stop Bewust is in 2016 opgericht om stoppers in Nederland te informeren, adviseren en motiveren om 
te stoppen met roken. Deze missie was ook in 2021 relevant: 20,6% van de Nederlanders rookte in dat jaar. Dat 
is een lichte toename ten opzichte van 2020. Naar schatting vonden er 1.000.000 stoppogingen plaats. Veel 
stoppogingen zijn doorgaans niet succesvol, blijkt uit cijfers van het Trimbos-instituut, het expertise instituut 
voor verslavingszorg en publieksvoorlichting. Stichting Stop Bewust wil de mensen die willen stoppen de hand 
reiken, zodat hun kans van slagen vergroot wordt.  

Een roker die wil stoppen, krijgt te maken met verschillende vragen: “Kan ik stoppen met roken?”, “Wil ik wel 
stoppen?”, “Hoe kan ik stoppen?”, “Welke hulpmiddelen zijn het beste voor mij?”, “Wat is een succesvolle 
stopmethode?”, “Hoe kan ik mij goed voorbereiden?” en “Welke methodes worden vergoed door de 
zorgverzekeraar?”. Stichting Stop Bewust helpt rokers om de antwoorden op deze vragen te vinden. Hierna 
kunnen zij hun eigen beslissingen te nemen over roken en (de wijze van) stoppen. 

Stichting Stop Bewust richt zich in de tone of 
voice vooral op de voordelen van stoppen met 
roken. We willen ons niet positioneren als een 
“anti-rookclub”, maar we helpen mensen door 
hen te informeren, adviseren en te motiveren als 

zij zelf willen stoppen met roken.

MISSIE EN VISIE

ORGANISATIE

Standpunt communicatie
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De missie van Stichting Stop Bewust vertaalt zich in drie hoofdactiviteiten:

Stichting Stop Bewust informeert over mogelijke hulpmiddelen en stopmethodes. 
Hieronder vallen reguliere en alternatieve stopwijzen. Daarnaast informeert de 
stichting over vergoedingen via de zorgverzekeraar en andere mogelijke facetten 
van stoppen met roken, zoals voorbereiding, ontwenningsverschijnselen en 
volhouden. Dit gebeurt via telefonische adviesgesprekken, maar ook via alle 
andere communicatie-uitingen, zoals op de website, in de e-mailnieuwsbrief en 
op sociale media.

Stichting Stop Bewust adviseert in principe altijd reguliere hulpmiddelen en 
methodes. Deze zijn wetenschappelijk bewezen en worden vergoed door de 
zorgverzekeraar. Bij een telefonisch advies, waarbij iemand doorverwezen wil 
worden naar een reguliere zorgaanbieder, is er een preferred supplier (Medipro). 
Wanneer iemand aangeeft graag een andere methode te willen gebruiken, 
bijvoorbeeld via de huisarts, of via een niet-reguliere (alternatieve) methode, dan 
wordt dit meegenomen in het advies. Over alternatieve behandelmethodes meldt 
de stichting in haar advies altijd dat de effectiviteit hiervan niet wetenschappelijk 
bewezen is en dat de kosten hiervoor niet vergoed worden. Daarom zal een 
advies in basis altijd gestoeld zijn op reguliere methodes en hulpmiddelen.

Motivatie is bepalend voor het succes van een stoppoging. Door het toepassen 
van motiverende gespreksvoeringstechnieken in de adviesgesprekken probeert 
Stichting Stop Bewust de motivatie om te stoppen zoveel mogelijk te verhogen. 
Verder worden er motiverende blogs en social media posts geplaatst. 

ADVISEREN

MOTIVEREN

INFORMEREN
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HOOFDACTIVITEITEN



6

Om kosteloze service te kunnen blijven bieden 
aan rokers, zijn er financiële middelen nodig. 
De inkomsten van Sitchting Stop Bewust zijn 
voornamelijk afkomstig uit doorberekening 
van kosten van doorverwijzing van rokers naar 
zorgaanbieders en sponsoring.

De stichting staat altijd open voor samenwerkingen met andere organisaties. Om onze diensten uit te kunnen 
blijven voeren, zoeken we actief naar sponsoring. Sinds 2021 ontvangt Stichting Stop Bewust een geldelijke 
bijdrage van De Nationale Apotheek voor het ontwikkelen van nieuwe methodes, artikelen, nieuwsbrieven en 
brochures ten behoeve van het informeren, adviseren en motiveren van rokers.

Wij werken uitsluitend samen met partijen die onze visie onderschrijven. Verzoeken tot samenwerking van 
partijen die de tabaksindustrie ondersteunen of daar banden mee hebben worden afgeslagen.

De Stichting verwijst niet actief door naar aanbieders 
van alternatieve methodes. In 2021 werd slechts 1,5% 
van de stoppers die hulp wilden, doorverwezen naar 
een alternatieve zorgaanbieder. Doorverwijzing naar 
niet-reguliere aanbieders vindt alleen plaats op expliciet 
verzoek.

ONAFHANKELIJKHEID

SAMENWERKING EN DONATIES
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Voorzitter: Drs. Carl Simons

Ex-afdelingshoofd Stivoro 
Voormalig eigenaar en directeur 

Luchtsignaal

Ex-voorzitter en medeoprichter Stichting 
Rookpreventie Jeugd

Secretaris: Drs. Rick Lindhout

Het bestuur van Stichting Stop Bewust bestaat uit bestuursleden met diepgaande inhoudelijke kennis en 
jarenlange praktijkervaring in begeleiding van Stoppen met Roken. 

De werkzaamheden van Stichting Stop Bewust worden uitbesteed aan het Salus Service Center. Dit is een 
serviceorganisatie die verschillende diensten aanbiedt aan organisaties die gespecialiseerd zijn in het stoppen 
met roken. Hieronder vallen onder andere IT-oplossingen, websitebeheer, diverse marketingwerkzaamheden en 
het geven van telefonische informatie en adviezen.

BESTUUR

MEDEWERKERS
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2018                  2019                 2020                 2021

€ 170,00 
 
€ 589,92

€ 155.753,53

€ 759,28

€ 175,59

€ 4.035,50

€ 161.484

€ 0,00
 
€ 840,00

€ 181.573,00

€ 2.354,44

€ 222,92

€ 3.709,00

€ 188.699,36

€ 317,92
 
€ 0,00

€ 109.382,87

€ 0,00

€ 148,04

€ 2.554,00

€ 112.403

€ 2.705,18

€ 0,00
 
€ 74.817,61

€ 937,50

€ 185,43

€ 2.996,70

€ 81.642

Kantoorkosten

Huisvestingskosten

Activiteiten

Vacatiegelden bestuur

Rente en bankenkosten

Overige kosten

Totale Kosten

FINANCIËN

OVERZICHT

De uitgaven zoals hierboven aangegeven zijn voor 96,5% toe te schrijven aan activiteiten die passen bij de 
missie en visie van de stichting.  Het motiveren, informeren en adviseren van mensen die willen stoppen met 
roken staat centraal. Alle kosten die worden gemaakt, moeten dan ook één of meerdere van deze doelen ten 
goede komen. Welke activiteiten er precies zijn uitgevoerd, wordt beschreven in het hoofdstuk Activiteiten 
(pagina 8 t/m 10).

TOELICHTING

8
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Het informeren, adviseren en motiveren van stoppers doet de stichting op 
verschillende manieren. De gemaakte kosten zijn op de volgende manieren 
ten goede gekomen.

ACTIVITEITEN - MOTIVATIE, INFORMATIE EN ADVIES

Het voornaamste doel van de stichting is het informeren, motiveren en adviseren van stoppers. Dit wordt onder 
andere gedaan via kosteloze telefonische adviesgesprekken. Er zijn op dit moment diverse parttime Stoppen 
met Roken adviseurs werkzaam voor de stichting, via Salus Serivce Center. 15.514 mensen hebben in 2021 
telefonisch advies en informatie aangevraagd over stoppen met roken.

In 2021 bezochten meer dan 170.000 mensen stichtingstopbewust.nl. Naast de landingspagina “motivatiecheck” 
trokken de blogs over de prijsverhoging per 1 januari 2021 en het herstel van de longen de meeste bezoekers. 
De stichting probeert het aantal websitebezoeken te laten groeien door middel van blogs over onderwerpen 
rondom stoppen met roken, mede omdat dit past bij onze informatievoorziening. Ook wordt er veel aandacht 
besteed aan het goed neerzetten van de website qua SEO (Search Engine Optimization): het goed vindbaar 
maken van de website op Google.

In 2021 heeft Stichting Stop Bewust elke maand een nieuwsbrief verstuurd naar ongeveer 8.600 actieve 
nieuwsbrief-inschrijvers.  Deze nieuwsbrief bestaat uit verwijzingen naar vier blogs met wisselende onderwerpen.

Het doel van de nieuwsbrief is het informeren en motiveren van stoppers. De nieuwsbrief blijft een belangrijk en 
nuttig kanaal voor de stichting, waarmee maandelijks veel stoppers bereikt worden.
 
De nieuwsbriefdatabase is “schoon” en actief. Uitschrijvers en niet-actieven worden verwijderd om zodoende 
de deliverability op orde te houden. Deze is erg goed te noemen met hoge openpercentages (gemiddeld 30%), 
lage hardbounces (<0,15%) en lage uitschrijvingen (<1%).

Daarnaast hebben 244.500 mensen de (externe) landingspagina’s van Stichting Stop Bewust over stoppen met 
roken bezocht via sociale media en Google. Op iedere landingspagina zitten “call to action” mogelijkheden om 
mensen verder te helpen als zij willen stoppen met roken.

TELEFONISCHE ADVISERING

WEBSITE

NIEUWSBRIEF

2017             2018             2019            2020            2021

181.975 

162.835

199.565

173.817

153.020

105.428

210.612 

113.826

151.080

83.854

Websitebezoeken

Unieke websitebezoeken

OVERZICHT WEBSITEBEZOEKERS
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Op Facebook deelt de stichting wekelijks blogs, afbeeldingen en nieuwsberichten. De stichting heeft op dit 
kanaal meer dan 3.700 likes. Er is geen actieve promotie geweest om het aantal likes te promoten. De aanwas 
bestaat voornamelijk uit organische groei. 

Facebook is als kanaal zeer belangrijk om het onderwerp stoppen met roken aan te kaarten. Via betaalde 
advertenties worden uitingen ook getoond aan mensen die de pagina (nog) niet volgen. Op die manier wordt 
het onderwerp breed en op diverse manieren bij de Facebook gebruiker getoond.

Het aantal keer dat iemand een post doorstuurt, of deelt met het netwerk is substantieel. Ook het engagement 
is hoog. Veel mensen reageren op de uitingen van Stichting Stop Bewust, omdat men iets vindt over het 
onderwerp (stoppen met) roken. 

FACEBOOK

Stichting Stop Bewust investeert in advertenties op Google om zo goed mogelijk gevonden te worden door 
potentiële stoppers. In 2021 is ingespeeld op diverse stoppen met roken advertenties, motivatiechecks en op 
zoekgedrag bij stoppen met roken onderwerpen. Opvolging vindt via de website plaats voor meer informatie 
over het onderwerp, of telefonisch bij een adviesbehoefte.

Stichting Stop Bewust is actief op verschillende sociale media, namelijk Facebook, Instagram en YouTube. 
De stichting probeert via deze kanalen stoppers te informeren en motiveren. In 2021 zijn er in totaal 18.700 
weergaven op social media en Google Ads geweest.

GOOGLE ADS

SOCIALE MEDIA

2019                   2020                    2021

15,1 miljoen

3 miljoen

22 miljoen

3,3 miljoen

6,8 miljoen

1,6 miljoen

Weergaven op tijdlijn (incl. ads tijdlijn)

Aantal personen
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Er komen dagelijks reacties binnen op social media ads. Gezien de vele meningen van mensen op social 
media is het belangrijk om in te grijpen als discussies uit de hand lopen, bijvoorbeeld als er gescholden, of 
gediscrimineerd wordt. Er is daarom continu goede webcare. 

Stoppenmetrokentest.nl is een landingspagina die lead-
generatie als doel heeft. Hierop zijn drie verschillende 
testen (een motivatie-, stopmethode- en rookprofieltest) 
te doen. Op basis van de ingevulde antwoorden kan 
de stopadviseur de stopper extra goed informeren en 
adviseren. Daarnaast is op deze website informatie te 
vinden over stoppen met roken en hoe Stichting Stop 
Bewust hierbij kan helpen. 

In 2021 is Stichting Stop Bewust op YouTube begonnen met de videoreeks “de stopper van de maand”. Hierin 
worden mensen geïnterviewd die gestopt zijn met roken, met welke methode dan ook. Het doel van deze 
video’s is om potentiële stoppers te inspireren en te motiveren met de ervaringen van hun voorgangers.  

De stichting heeft in 2021 met diverse partijen 
samengewerkt op het gebied van leadgeneratie. 
Deze samenwerkingen hebben verschillende vormen, 
bijvoorbeeld integratie op de website van stoppen met 
roken organisaties, advertising (SEA-Social-Publishers) 
en app integratie. Ongeveer 15% van de telefonische 
adviesgesprekken kwam uit deze samenwerkingen voort. 

WEBCARE

STOPPENMETROKENTEST.NL

YOUTUBE

SAMENWERKINGEN

Het kanaal Instagram is actief sinds eind december 2020. In 2021 is het Instagram account gegroeid. Op het 
moment van schrijven heeft het Instagram account van Stichting Stop Bewust 664 volgers. Op het account 
worden blogs, tips en afbeeldingen gedeeld. Het account is nog niet succesvol in het bereiken van stoppers, 
maar er is groei geweest. Voor 2022 verwachten we verdere ontwikkelingen op dit gebied.

INSTAGRAM
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Er kan worden geconcludeerd dat de stichting steeds beter staat als organisatie. Zowel rokers, als (potentiële) 
stoppers, weten de stichting te vinden op verschillende manieren: via de website, social media en via organisch- 
en betaald zoekverkeer op Google. 

Het bestuur van Stichting Stop Bewust kijkt terug op een zeer succesvol jaar als het gaat om het informeren, 
adviseren en motiveren van mensen die willen stoppen met roken. Ondanks de beperkte middelen die 
beschikbaar zijn, heeft de stichting een belangrijke rol gehad in het succes van vele stoppers. 

IMPACT ACTIVITEITEN 2021

VERWACHTINGEN EN MOGELIJKHEDEN 2022
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In 2022 hoopt de stichting op de goede resultaten van 2021 te kunnen voortbouwen 
en haar bereik uit te breiden. Mede door de stichting nog beter neer te zetten 
en bekender te maken, hoopt zij stoppers te blijven informeren, adviseren en 
motiveren. Daarnaast is één van de doelen om de aanwezigheid te vergroten, 
zowel op de eigen sociale media, als daarbuiten, bijvoorbeeld met media-aandacht 
en interviews. Op die manier zullen steeds meer rokers weten waar zij terecht 
kunnen als zij willen stoppen met roken. De doelen voor 2022 zijn als volgt:

DOELEN 2022

Het onderzoeken en toevoegen van nieuwe 
massamediale kanalen voor branding 
doeleinden en motiverende communicatie, 
zoals:

Nieuwe samenwerkingen opstarten, 
mogelijk met donaties, bijvoorbeeld met:

Verder laten groeien van huidige kanalen en 
hierop meer engagement creëren:

Meer media-aandacht, door middel van:

1

3

2

4

A. Videocontent

B. Podcast

C. App

D. Bing

A. andere stichtingen, informatievoorzieningen en/of 
reguliere stoppen-met-rokenaanbieders

B. partijen die mensen kunnen activeren voor 
informatie over stoppen met roken

C. andere stoppen-met-rokenapps

A. Facebook

B. Instagram

C. Nieuwsbrief

D. LinkedIn

E. SEO

F. SEA

A. Interviews

B. Redactionele content

C. Videocontent

D. Het creëren van persberichten



Dit jaarverslag is een publicatie van Stichting Stop 
Bewust. Overname van gegevens uit dit jaarverslag 
is toegestaan mits correcte bronvermelding is 
toegevoegd.
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