
 
Iedereen heeft recht op een gezonde werk- en leefomgeving! Wij vinden het belangrijk dat ook onze medewerkers - die werken 
bij mensen thuis - dit kunnen doen in een rookvrije omgeving. Tabaksrook is erg schadelijk voor de gezondheid.  We gaan 
akkoord met de volgende basisprincipes en doen er alles aan om onderstaande engagementen toe te passen.

Engagementsverklaring

Ja, we willen de gezondheid van onze medewerkers maximaal beschermen tegen passief roken. 

Ja, we vragen respect voor de gezondheid van al onze medewerkers die werken bij mensen thuis.

Ja, we informeren en sensibiliseren onze medewerkers en cliënten/klanten over de gevolgen van (passief) roken in huis.

1  We stellen een actieplan op en betrekken hierbij maximaal onze medewerkers. Dit actieplan wordt opgemaakt samen 
met het CPBW, Hoog Overlegcomité of syndicale afvaardiging. Is deze er niet, dan kan dit via een werkgroep of een 
teamvergadering.

2  We verspreiden de sensibiliserende materialen naar alle medewerkers.

3  We verspreiden het sensibiliserend materiaal naar de rokende cliënten/klanten.

4  We informeren de medewerkers dat ze niet mogen roken op de werkplaats en nemen dit op in het arbeidsreglement. 

5  We vragen respect voor onze medewerkers en vragen schriftelijk aan onze cliënten/klanten: 
  a.  om niet te roken in de woning als onze medewerker aanwezig is 
  b.  de woning vooraf en/of tijdens de dienstverlening voldoende te verluchten

6  We nemen elk signaal van onze medewerkers over (passief) roken ernstig. We zijn bereikbaar voor onze medewerkers 
en cliënten/klanten als ze vragen hebben over roken en passief roken in huis.

7  We spreken onze medewerkers en cliënten/klanten aan als de afspraken overtreden worden en gaan in dialoog om tot 
gedragen oplossingen te komen. 

8  We informeren de eigen medewerkers en de cliënten/klanten over kwaliteitsvolle manieren van stoppen met roken.  
Op vraag bieden we kwaliteitsvolle rookstophulp voor medewerkers die wensen te stoppen met roken.

9  Wij zijn ervan overtuigd dat het uitwerken van een kwaliteitsvol rookbeleid deskundigheid vraagt. Die kan opgebouwd 
worden door bijvoorbeeld ondersteuning van experten of door vormingen.

10 We kiezen voor een continue evaluatie en passen het actieplan aan indien nodig.
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