Wat betekent dit nu voor cliënten van GGZ Oost Brabant?
Dit betekent voor u dat we bovenstaande huisregels moeten handhaven. Wanneer u in een
appartement woont, moet u samen met uw begeleider afspraken maken over het niet roken
op het moment dat hij/zij aanwezig is. Deze afspraken dienen schriftelijk in een ‘Niet-rokenovereenkomst’ te worden vastgelegd

Wat betekent dit nu voor medewerkers
van GGZ Oost Brabant?
Medewerkers, begeleiders van cliënten én andere medewerkers van GGZ Oost Brabant die
cliënten in hun woning bezoeken, kunnen hun werkzaamheden altijd uitoefenen in een
rookvrije ruimte. Begeleiders moeten dit samen met de cliënt schriftelijk vastleggen in de
Niet-roken-overeenkomst. Wanneer uw cliënt de afspraken in deze overeenkomst niet naleeft,
heeft u als medewerker het recht om een bezoek aan de cliënt te annuleren.

Wat spreken medewerkers en cliënten samen af?
De cliëntenraad en GGZ Oost Brabant hebben een Niet-roken-overeenkomst opgesteld. Aan
begeleiders en hun cliënten de taak om deze overeenkomst samen door te nemen en te ondertekenen. Samen letten zij erop dat de regels worden gehandhaafd.
Samen voor een rookvrije werkplek!

Informatie, vragen en opmerkingen
Voor meer informatie, ga naar de website www.ggzoostbrabant.nl/rookvrijwonenenwerken.

Rookvrij wonen en werken

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, ga dan naar uw persoonlijk begeleider of de teamleider van uw afdeling.

GGZ Oost Brabant
Postbus 3
5427 ZG Boekel
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Cliënten en medewerkers, samen voor een rookvrije werkplek

Rookbeleid en huisregels GGZ Oost Brabant
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