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Deze toolbox bestaat uit de volgende stappen:

Wat is rookvrij werken? p.2

Hoe organiseren we rookvrij werken? p.3

Hoe faciliteren we stoppen met roken? p.6

Hoe communiceren we over rookvrij werken? p.8

Hoe beantwoorden we vragen over rookvrij werken? p.9

Rookruimtes op het werk zijn vanaf 1 januari 2022 niet langer 

toegestaan. Voor rokende medewerkers kan dit een behoorlijk 

lastige stap zijn naar volledig rookvrij werken.  

 

Naast het afbreken van de rookruimtes moet een werkgever 

daarom aandacht geven aan de situatie ná 1 januari 2022. Hij moet 

medewerkers informeren en met belanghebbenden in gesprek. 

Daarnaast kan hij medewerkers ondersteunen bij het stoppen 

met roken. Deze toolbox helpt u bij het nemen van alle benodigde 

stappen naar een rookvrije werkomgeving.

https://www.rendement.nl/tools
https://www.rendement.nl/disclaimer
https://www.rendement.nl
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Zo maakt u de stap naar rookvrij werken

Roken is veruit de belangrijkste leefstijlfactor waardoor mensen ziek worden. Gemiddeld genomen melden rokers zich 
vaker ziek, hebben vaker chronische ziekten en een lagere productiviteit vanwege rookpauzes. Redenen genoeg voor 
werkgevers om roken te ontmoedigen en medewerkers te helpen met stoppen. Deze toolbox geeft uw organisatie 
duidelijkheid over de wettelijke regels, de manier waarop u rookvrij werken regelt en welke communicatie en 
ondersteuning u uw (rokende) medewerkers kunt geven.

 CHECKLIST Zo maakt u de stap naar rookvrij werken

De eerste checklist heeft u nu voor u. Hierin staan alle onderdelen van deze toolbox benoemd. U kunt de
status van de te nemen stappen in deze checklist bijhouden en afvinken welke onderdelen u heeft afgerond.
Dit vinkje kunt u dus vast zetten.

Opmerkingen

Stap 2 Wat is rookvrij werken?

 ARTIKEL De (lange) weg naar een rookvrije werkomgeving

Per 2022 valt het doek voor de rookruimtes in organisaties. Er mag dan geen inpandige rookruimte meer 
aanwezig zijn. Dit is een volgende stap in de richting van een volledig rookvrije werkplek. Deze verandering 
heeft echter nogal wat voeten in de aarde, zeker als er uw organisatie veel verstokte rokers rondlopen. Moet 
u hier dan toch mee aan de slag? En hoe dan? U leest het in dit verdiepingsartikel.

Rookverbod
Onder het rookverbod valt al het gebruik van tabak. Ook het kauwen of verdampen van tabak 
valt eronder. E-sigaretten, zowel met als zonder nicotine, zijn ook verboden op het werk.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/preventie/verdiepingsartikel/de-lange-weg-naar-een-rookvrije-werkomgeving.html#gref
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 V & A Wat kost een rokende werknemer de werkgever?

Per 1 januari 2022 zijn we wettelijk verplicht om alle rookruimtes binnen onze organisatie te verwijderen. 
Roken is dan alleen nog toegestaan in de buitenlucht, zonder een afdakje. We zijn daarom bezig met een 
project om de stap naar een rookvrije werkomgeving te maken. Vanwege dat project vragen we ons af: 
hoeveel kosten heeft een werkgever eigenlijk aan een rokende werknemer? U vindt het antwoord in deze 
Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

 V & A Hoe hoog is de boete als werknemers niet rookvrij werken?

Werknemers hebben recht op een rookvrije werkplek. Voor 1 januari 2022 moeten werkgevers ook de 
rookruimtes verwijderen. Hoe hoog is de boete voor de werkgever als er toch gerookt wordt op het werk? U 
leest het in deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

Stap 3 Hoe organiseren we rookvrij werken?

 STAppEnpLAn Creëer een rookvrije werkomgeving

Per 1 januari 2022 zijn ook de rookruimtes op de werkplek verboden. Dit stappenplan biedt uitleg voor het 
plannen, uitvoeren en evalueren van een succesvol rookvrij werken-programma. Hierbij worden rokers, 
niet-rokers en ex-rokers betrokken. Medewerkers (en leidinggevenden) ondersteunen elkaar waar mogelijk 
en gewenst in het proces.  
 

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/preventie/vraag-en-antwoord/wat-kost-een-rokende-werknemer-de-werkgever#gref
https://www.rendement.nl/preventie/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-de-boete-als-werknemers-niet-rookvrij-werken#gref
https://www.rendement.nl/preventie/tools/creeer-een-rookvrije-werkomgeving.html#gref
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Het gaat hierbij nadrukkelijk om een organisatiebreed initiatief, gericht op het totale team van 
medewerkers. Hiermee creëren u en uw medewerkers een volledig rookvrije werkomgeving. De stappen 
moeten in volgorde worden geïmplementeerd. De volgorde van de activiteiten binnen de afzonderlijke 
stappen hangt af van de specifieke behoeften van uw organisatie.

Opmerkingen

 InFOGRApHIC Uitzonderingen op de rookvrije werkplek

Volgens de Tabakswet moet de werkplek rookvrij zijn. Per 2022 is er geen uitzondering voor rookruimtes 
meer. In het Tabaks- en rookwarenbesluit staan nog maar twee uitzonderingen op het rookverbod. Deze 
vindt u op deze infographic.

Opmerkingen

 V & A Moet de thuiswerkplek ook rookvrij zijn?

In onze organisatie is rookvrij werken een belangrijk speerpunt. Het draagt bij aan de gezondheid en 
vitaliteit van onze werknemers als ze niet roken. We vragen ons af of de thuiswerkplek ook rookvrij moet 
zijn? Mogen we roken op de thuiswerkplek verbieden? U leest het in deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/preventie/infographics/uitzonderingen-op-de-rookvrije-werkplek.html
https://www.rendement.nl/preventie/vraag-en-antwoord/moet-de-thuiswerkplek-ook-rookvrij-zijn
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 V & A Welke belanghebbenden zijn er bij de invoering van een rookvrij 
 werken?

Binnen onze organisatie gaan we aan de slag met rookvrij werken. Voor 1 januari 2022 moeten de 
rookruimtes immers verdwenen zijn. We vragen ons af welke belanghebbenden we allemaal moeten 
betrekken bij deze laatste stap naar rookvrij werken? Deze Vraag & Antwoord heeft opheldering.

Opmerkingen

 nIEUWS Rookvrije werkomgeving voor achterban OR per 2022

Vanaf 1 januari 2022 zijn rookruimtes op de werkvloer niet meer toegestaan. Werkgevers moeten 
dus maatregelen nemen om deze ruimtes op te heffen. Omdat het gaat om een regeling rond 
arbeidsomstandigheden, heeft de ondernemingsraad (OR) daarbij instemmingsrecht.

Opmerkingen

 FORmULIER Voorbeeldagenda rookvrij werken

Dit formulier geeft u een overzicht van de relevante gespreksonderwerpen voor een overleg over rookvrij 
werken. Per 1 januari 2022 moeten alle rookruimtes in uw organisatie verwijderd zijn.   
 
Organiseer in uw organisatie één of meerdere werksessie(s) met verschillende stakeholders uit de 
organisatie. Stakeholders zijn bijvoorbeeld de OR. Draagvlak bij hen is belangrijk voor het realiseren van de 
verandering.   
 
Nodig daarnaast een gevarieerde groep uit met deelnemers vanuit verschillende afdelingen met zowel 
rokers, niet-rokers als ex-rokers. Bespreek met hen de belangrijke onderwerpen voor de invoering van 
rookvrij werken.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/preventie/vraag-en-antwoord/welke-belanghebbenden-zijn-er-bij-de-invoering-van-een-rookvrij-werken#gref
https://www.rendement.nl/preventie/vraag-en-antwoord/welke-belanghebbenden-zijn-er-bij-de-invoering-van-een-rookvrij-werken#gref
https://www.rendement.nl/instemmingsrecht/nieuws/rookvrije-werkomgeving-voor-achterban-or-per-2022.html#gref
https://www.rendement.nl/preventie/tools/voorbeeldagenda-bespreken-rookvrij-werken.html#gref
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Opmerkingen

 REGLEmEnT Voorbeeldregeling Rookvrij werken

Deze regeling over rookvrij werken voegt u toe aan uw personeelshandboek. Per 1 januari 2022 mogen 
er geen rookruimtes meer op de werkvloer aanwezig zijn. Er geldt dan een volledig rookverbod op de 
werkvloer.  
 
Roken is een serieuze verslaving en het zal voor de verstokte rokers onder uw werknemers geen makkelijke 
opgaaf zijn om niet meer op de werkvloer te kunnen roken. Maar, een rookvrije werkomgeving is geen 
keuze, maar een wettelijke verplichting. U mag daarom van al uw medewerkers verwachten dat zij gehoor 
geven aan het rookverbod. Met deze regeling stelt u duidelijke regels, zodat iedereen weet waar hij aan toe 
is.

Opmerkingen

Stap 4 Hoe faciliteren we stoppen met roken?

 nIEUWS Mag de werkgever aan een werknemer vragen of hij rookt?

Volgens de Tabakswet moeten rookruimtes op de werkvloer vóór 1 januari 2022 verdwijnen. De overheid 
vindt het belangrijk dat werkgevers en bedrijfsartsen werknemers uit hun organisatie ondersteunen in het 
stoppen met roken. Maar mag een werkgever eigenlijk wel aan een werknemer vragen of hij rookt? U leest 
het in dit nieuwsbericht.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/arbeidsvoorwaarden/tools/voorbeeldregeling-rookvrij-werken.html#gref
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/nieuws/mag-de-werkgever-aan-een-werknemer-vragen-of-hij-rookt.html
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 V & A Hoe kan een werkgever stoppen met roken faciliteren?

Voor de rokers in onze organisatie is het een zware dobber dat ze niet meer onder werktijd een sigaret 
kunnen opsteken. De werknemers die willen stoppen met roken willen we zoveel mogelijk helpen. Op welke 
manieren kunen we de werknemers ondersteunen bij het stoppen met roken? In deze Vraag & Antwoord 
vindt u veel verschillende mogelijkheden op een rij.

Opmerkingen

 nIEUWS Geen eigen risico meer voor stoppen met roken via arts

Sinds begin januari 2020 is het aantrekkelijker geworden om werknemers te helpen bij het stoppen met 
roken. Het gaat namelijk onder bepaalde voorwaarden niet meer ten koste van het eigen risico van degene 
die stopt. Dat kan een extra stimulans zijn.

Opmerkingen

 V & A Belastingvrije cursus stoppen met roken aanbieden?

De wetgever gaat ons op termijn verplichten om de rookruimtes binnen onze organisatie te sluiten. Dat 
betekent dat werknemer niet meer op het werk kunnen roken. Kunnen wij onze werknemers onbelast een 
cursus stoppen met roken laten volgen? U leest het in deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/preventie/vraag-en-antwoord/hoe-kan-een-werkgever-stoppen-met-roken-faciliteren#gref
https://www.rendement.nl/preventie/nieuws/geen-eigen-risico-meer-voor-stoppen-met-roken-via-arts.html#gref
https://www.rendement.nl/werkkostenregeling/vraag-en-antwoord/belastingvrije-cursus-stoppen-met-roken-aanbieden#gref
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 nIEUWS Beloningen helpen werknemer bij stoppen met roken

Het aanbieden van groepstrainingen gecombineerd met beloningen kan een effectieve methode zijn om 
werknemers te laten stoppen met roken, zo wijst een studie van Universiteit Maastricht uit. Lees er meer 
over in dit nieuwsbericht.

Opmerkingen

 nIEUWS Vraag frisse ideeën voor invulling oude rookruimte

Per 1 januari 2022 mogen Nederlandse organisaties geen inpandige rookruimtes meer hebben. Dat levert 
mogelijk gemor op onder rokende werknemers. Een slimme manager gebruikt de voormalige rookruimtes 
in zijn voordeel en betrekt de werknemers bij de keuze van een nieuwe bestemming voor de ruimte.

Opmerkingen

Stap 5 Hoe communiceren we over rookvrij werken?

 nIEUWS Snel in gesprek over de rookvrije werkplek

Per 1 januari 2022 moet de hele werkomgeving rookvrij zijn. Het is belangrijk om de medewerkers op 
tijd te informeren als de regels in uw organisatie hiervoor op de schop moeten. De manier waarop die 
communicatie plaatsvindt, kan de boodschap maken of breken. In dit nieuwsbericht leest u hoe u de 
communicatied goed aanpakt.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/preventie/nieuws/beloningen-helpen-werknemer-bij-stoppen-met-roken.html#gref
https://www.rendement.nl/preventie/nieuws/vraag-frisse-ideeen-voor-invulling-oude-rookruimte.html
https://www.rendement.nl/preventie/nieuws/snel-in-gesprek-over-de-rookvrije-werkplek.html#gref
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 mAATWERKBRIEF Communicatie aan medewerkers over rookvrij werken

Met deze kant-en-klare maatwerkbrief informeert u uw medewerkers dat uw organisatie rookvrij is. De 
werkgever geeft in de brief aan wat hij van de medewerker verwacht om ervoor te zorgen dat de organisatie 
rookvrij blijft.

Opmerkingen

Stap 6 Hoe beantwoorden we vragen over rookvrij werken?

 ARTIKEL Negen haken en ogen aan rookvrij werken

Werknemers hebben recht op een volledig rookvrije werkplek. Per 1 januari 2022 is een afzonderlijke 
rookruimte in de organisatie dan ook niet meer toegestaan. En ook buiten op het bedrijfsterrein roken, is 
dan verboden. Vooral in organisaties waar veel werknemers graag een peuk opsteken in de pauze, kunnen 
de veranderingen veel vragen oproepen. Wat zijn de belangrijkste? U leest ze in dit verdiepinsgartikel.

Opmerkingen

 V & A Mogen we sollicitanten vragen of ze roken?

Onze organisatie voert een actief antirookbeleid. Mogen we sollicitanten vragen of ze roken en ze daarop 
afwijzen? En mogen we dit in de vacature vermelden? U leest het in deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/preventie/tools/communicatie-aan-medewerkers-over-rookvrij-werken.html
https://www.rendement.nl/werkplek/verdiepingsartikel/negen-haken-en-ogen-aan-rookvrij-werken.html
https://www.rendement.nl/vraag-en-antwoord/mogen-we-sollicitanten-vragen-of-ze-roken#gref
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 V & A Geldt rookverbod op het werk ook voor bedrijfsauto’s?

Onze vertegenwoordigers gebruiken bedrijfsauto’s om mee naar klanten te rijden. Sommige werknemers 
roken in die bedrijfsauto’s. De werknemers die niet roken hebben daar last van. Mogen wij roken in de auto 
toestaan of geldt het rookverbod op de werkplek ook voor deze bedrijfswagens? Werknemers mogen de 
auto’s niet privé gebruiken.

Opmerkingen

 nIEUWS Doorgaan met roken is geen reden voor ontslag

Een ambtenaar die volgens haar werkgever onvoldoende meewerkte aan opdrachten om haar leefstijl aan te 
passen, is onterecht ontslagen. Dat oordeelde de Centrale Raad van Beroep. In dit nieuwsbericht leest u de 
feiten en de overwegingen van de rechters.

Opmerkingen

 V & A Mag de werkgever roken voor de entree verbieden?

Mijn werkgever wil roken ontmoedigen. Hij heeft daarvoor een rookbeleid opgesteld, maar wil ook roken 
voor de ingang van het bedrijfspand verbieden. Mag hij dat doen?

Opmerkingen

Toch nog vragen?
Als u na het bestuderen van deze toolbox nog vragen heeft over rookvrij werken, kunt u die 
voorleggen aan de adviseurs van de adviesdesk. Stel als abonnee gratis uw vraag via rende-
ment.nl/adviesdesk en ontvang binnen vijf werkdagen een antwoord.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/autovandezaak/vraag-en-antwoord/geldt-rookverbod-op-het-werk-ook-voor-bedrijfsautos#gref
https://www.rendement.nl/ontslag/nieuws/doorgaan-met-roken-is-geen-reden-voor-ontslag.html#gref
https://www.rendement.nl/preventie/vraag-en-antwoord/mag-de-werkgever-roken-voor-de-entree-verbieden#gref
https://www.rendement.nl/adviesdesk
https://www.rendement.nl/adviesdesk
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