
 
 

 

 
Rookafspraken bij Abrona 

Voor medewerkers en cliënten 
 
 

 
Nederland heeft een tabakswet .  
In de tabakswet staan regels en afspraken over roken. 
De tabakswet geldt voor iedereen in Nederland. 
 
Abrona heeft ook regels en afspraken over roken. 
De regels en afspraken bij Abrona moeten passen bij de tabakswet 
Zijn de afspraken over het roken bij Abrona nog goed? 
 
Abrona vindt het belangrijk dat er rookafspraken worden 
gemaakt die passen bij de eigen locatie. 
 
Bij het maken van rookafspraken moet Abrona 
rekening houden met: 
 
 De landelijke wet en de visie van Abrona. 

 
 In de tabakswet staat: 

Alle medewerkers hebben recht op een rookvrije werkplek. 
De tabakswet is er om mensen die niet roken te beschermen. 
De tabakswet is er ook om het roken te verminderen. 
Het is verboden om te roken in gemeenschappelijke ruimten. 
Roken kan op je eigen appartement met de deur dicht. 
Als er een rookruimte is, dan kun je daar ook roken. 
De baas van het gebouw let goed op of iedereen zich aan de wet 
houdt.  
Abrona moet zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving.  

 
 Cliënten hebben recht op een woonruimte waar je mag roken. 

Cliënten wordt gevraagd rekening te houden met de begeleiding. 
Bijvoorbeeld door niet te roken als de begeleiding op je kamer is. 
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 Alle medewerkers letten goed op dat iedereen zich aan de wet 
houdt. 
De teamleider let goed op dat er gedaan wordt wat in de wet staat. 

 
 De medewerker heeft recht op een rookvrije werkplek.  

De  cliënt heeft recht op een woonruimte waar je mag roken. 
Dat kan lastig zijn. 
Als dat zo is, zoek dan samen naar een oplossing. 
Let daarbij op de regels van de wet.  

 
 Een locatie kan eigen afspraken maken over het roken. 

De cliëntenraad maakt deze afspraak samen met de teamleider. 
Rookafspraken kunnen in de huisregels worden gezet. 

 
 Persoonlijke afspraken over roken staan in je ondersteuningsplan. 

Bijvoorbeeld afspraken over:  
Minder roken, (brand)veiligheid, afspraken over roken als 
begeleiding bij je is, luchten van je appartement.  

 
 Elke 3 jaar wordt gekeken hoe het gaat met de rookafspraken. 

Houdt iedereen zich aan de rookafspraken? 
Wat kan beter? 
Ook wordt dan gekeken naar het binnenklimaat en de beluchting. 

 
 Medewerkers maken ook met elkaar afspraken over roken, 

bijvoorbeeld rookpauzes. 
Zij kunnen hulp krijgen van Abrona bij het maken van deze 
afspraken. 

 
Dit zijn de uitgangspunten over roken bij Abrona.  
Hier moet iedereen rekening mee houden; cliënten, 
medewerkers en bezoekers. 
De oude afspraken bij Abrona over roken gelden niet 
meer.  
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