
   

De Merwelanden Haringvlietstraat 515 3313 EM  DORDRECHT 

ROOKBELEID DE MERWELANDEN  

Doel 

De Merwelanden wil voor zo veel mogelijk mensen een prettige en gezonde omgeving creëren, zonder 
hinder van rook en/of rookafval. Hierbij is het uitgangspunt dat De Merwelanden voor een rookvrije 
generatie gaat. De doelstelling is dat de organisatie vanaf 01-01-2022 rookvrij is. 

Inleiding 

De Merwelanden gaat voor een rookvrije generatie en dit betekent dat geen enkele cliënt, medewerker, 
vrijwilliger of bezoeker van De Merwelanden, buiten eigen toedoen, mag worden blootgesteld aan het 
inademen van tabaksrook.  

Toepassingsgebied 

Om de doelstelling te realiseren geldt het niet-roken beleid voor een ieder die zich in of op het terrein van 
De Merwelanden begeeft zoals cliënten, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers, ongeacht hun functie 
en/of positie. Op het gehele terrein en in alle gebouwen van De Merwelanden, inclusief de balkons en 
daken, is een rookverbod van kracht. Alleen het rookhuisje in de tuin achter de Brasserie is aangewezen 
als locatie waar gerookt kan worden. 

Definitie  

De definitie van roken is het roken van tabak, waterpijp en e-sigaret. 

Uitvoering 

Cliënten die wonen binnen KSW mogen roken in de eigen kamer met de deur dicht. De cliënt of zijn 
naasten dienen ervoor zorg te dragen dat er voldoende ventilatie van de kamer plaatsvindt. De 
Merwelanden stelt een luchtfilterapparaat beschikbaar voor de betreffende kamer. In het zorgplan 
worden de gemaakte afspraken omtrent het roken vastgelegd en geëvalueerd, zodat monitoring rond 
veiligheid geborgd is. 
 
Cliënten die zelfstandig wonen, mogen in hun woning roken. Voor het geplande zorgmoment dient de woning 
voldoende gelucht te zijn, zodat de medewerker van De Merwelanden veilig en in overeenstemming met de 
Arbowet kan werken. In het zorgplan worden de gemaakte afspraken omtrent het roken vastgelegd. Indien de 
woning naar oordeel van de medewerker onvoldoende geventileerd is mag de medewerker van De 
Merwelanden het zorgmoment uitstellen tot de woning voldoende rookvrij is. Indien een cliënt rookt op zijn of 
haar woning / appartement en medewerkers geven aan hier last van te hebben dan dienen hier maatregelen op 
te worden genomen. Het is mogelijk een mobiele luchtzuiveringsinstallatie neer te zetten. Deze kosten komen 
voor rekening van de cliënt. 
 
Voor medewerkers is het alleen toegestaan om te roken in het rookhuisje, waarin De Merwelanden geen 
aanvullende faciliteiten beschikbaar stelt. Hierbij is het uitgangspunt dat er alleen gerookt kan worden in de 
pauzes, zoals beschreven is in de CAO VVT, rekening houdend met de planning en de afdelingsbezetting. De 
teamleider houdt toezicht op de uitvoering van het beleid en stuurt waar nodig bij.  
 
De Merwelanden gaat voor een rookvrije generatie en zal haar werknemers zoveel mogelijk stimuleren en 
faciliteren bij het stoppen met roken. 
 
 
 
N.B. roken is voor bewoners en cliënten ook toegestaan op het balkon van het appartement 


