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Rookbeleid 
 
Inleiding 
 
Het staat buiten kijf dat de werkomstandigheden een belangrijke invloed hebben op de 
gezondheid van de werknemer. Tabaksrook maakt iedereen ziek, zowel rokers als niet-
rokers, en is dus absoluut te vermijden. De wetgever heeft dan ook een rookverbod op het 
werk uitgevaardigd. 
Het is van belang om duidelijkheid te creëren voor rokers en niet-rokers over de afspraken 
die gemaakt zijn. 
 
Verantwoordelijkheden 
 
Roken is door middel van de tabakswet verboden in alle openbare ruimtes. Werkgevers 
moeten ervoor zorgen dat hun werknemers geen last hebben van roken. Er mag op het werk 
alleen gerookt worden in speciaal daarvoor ingerichte ruimtes. 
Sint Franciscus wil roken ontmoedigen, en heeft derhalve een rookbeleid opgesteld. 
Prezo V 2.11 Veilige en gezonde werkomgeving sluit hierbij aan. 
Alle medewerkers zijn verantwoordelijk om aan het rookbeleid opvolging te geven. 
 
Werkwijze 
 
Roken door bewoners/cliënten  
Bewoners van het verzorgingshuis bepalen zelf of er gerookt wordt in hun appartement. 
Alertheid op brandveiligheid is noodzakelijk. Zo nodig worden afspraken gemaakt rondom 
brandveiligheid indien deze in het geding komt. Dit gebeurt in samenspraak met de 
leidinggevende. 
Binnen het kleinschalig wonen mag er door cliënten alleen onder begeleiding worden 
gerookt in de daartoe met een extra afzuiging geoutilleerde ruimte tussen de huiskamer en 
de gang van de cliëntenkamers. Tevens mag er buiten op het terras van de groepswoningen 
en in de patio alleen door cliënten onder begeleiding gerookt worden. De cliënten mogen 
geen aansteker of lucifers in hun bezit hebben. 
Volgens de tabakswet is de werkgever verplicht  dat werknemers zonder hinder van 
tabaksrook hun werk kunnen verrichten. In het kader van deze wet, zouden er afspraken 
gemaakt moeten worden met bewoners van het VZH en cliënten waar de EMZ komt. De 
afspraak zou zijn dat bewoner/cliënt niet rookt in aanwezigheid van zorgverlener. 
 
Roken door bezoek 
Voor bezoekers is er in principe geen gelegenheid te roken binnen St Franciscus. 
Uitzondering vormt de rookruimte voor medewerkers op de tweede verdieping. Daar kan 
bezoek eventueel gebruik van maken. 
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Roken door medewerkers 
Medewerkers mogen roken in de rookruimte op de tweede verdieping. Deze ruimte voldoet 
een de eisen die de tabakswet stelt. 
 
Roken door medewerkers kleinschalig wonen 
Medewerkers werkzaam binnen het kleinschalig wonen, hebben geen gelegenheid tot 
pauzeren in verband met het toezicht binnen de woning. 
Derhalve mogen rokers onder de strikte voorwaarde dat er niemand hinder ondervindt van 
hun roken, maximaal 2 keer per dienst van 8 uur roken op het terras grenzend aan de 
woning. 
De voorwaarden zijn dat er een moment gekozen wordt dat je zo min mogelijk gezien wordt 
door familie of de buurt, dat je zicht houdt in de woning, de as verzameld wordt in een as-
verzamelaar met deksel die geleegd wordt door de rokers zelf. 
Bij het niet houden aan deze afspraken, of bij overlast, zal per direct de toestemming 
worden ingetrokken.  
 
Na evaluatie in mei 2019 is het protocol ongewijzigd vastgesteld. 
 


