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Plan van Aanpak – Implementatie rookvrije HAN
Aanleiding
Per augustus 2020 moeten alle hogescholen en universiteiten een rookvrij onderwijsterrein hebben
(wijziging tabakswet). Dit geldt voor primair en voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs. Uit
onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een
rookvrij terrein beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken.
Voordelen
Een rookvrij onderwijsterrein is geheel rookvrij voor alle leerlingen, studenten, personeel, ouders,
bezoekers en leveranciers, zonder uitzonderingen. Het rookverbod geldt altijd (24 uur per dag, 7
dagen per week). Bij een rookvrij terrein gaat het om de buitenruimte die tot de schoollocatie
behoort: het school- of onderwijsplein. School- en onderwijsgebouwen zelf zijn al rookvrij.
Waarom een rookvrij terrein?
Met het rookvrij maken:
• Geeft de HAN het goede voorbeeld en stellen we een gezonde sociale norm;
• Beschermen we anderen tegen ongewenst meeroken;
• Maken we jongeren weerbaar tegen de verleiding van roken;
• Helpen we rokers om bewuster om te gaan met hun rookgedrag of zelfs helemaal te stoppen
met roken;
• Bieden we een schoner terrein met minder afval en schoonmaak(kosten);
• Voldoet de HAN aan de wettelijke verplichting die gaat gelden per 1 augustus 2020;
• Dragen we bij aan een gezonde en schone (leer)omgeving.
• Overlast van rokers in gebouwen door rook die naar binnen komt.
Projectopdracht
Implementatie van een rookvrije HAN met als doelstelling dat de HAN per augustus 2020 geheel
rookvrij is.
Afstemming en samenwerking met andere organisaties is in dit traject van belang. Hierbij gaat het in
eerste instantie om de RU, UMC, ROC, gemeente Nijmegen, gemeente Arnhem, Artez en Larenstein,
MR en de directe omgeving van de HAN (omwonenden).
Risico’s
De voornaamste risico’s zijn volgende:
- Ontevredenheid. Studenten en medewerkers die veel roken zullen naar verwachting
weerstand hebben tegen het geheel rookvrij maken van de HAN.
- Overlast. Door de HAN rookvrij te maken zullen rokers andere plekken zoeken wat kan
leiden tot overlast (afval, geluid).
Om deze risico’s te beperken is het creëren van draagvlak, implementatie van een gedegen
communicatieplan en een effectief handhavingsbeleid essentieel.
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Globale planning
Q4
Q1
Q2
Q3
2019 2020 2020 2020

Q4
2020

Voorstel bespreken HAN Beraad en CvB
Opstellen communicatieplan (1)
Uitvoeren communicatieplan
Creëren draagvlak
Voorbereiding en uitvoering HAN rookvrij
(aanpassingen, cursussen, etc.)
Handhaving (vanaf augustus 2020)

(1) Zie bijlage 1 en 2.
Zie bijlage 2 voor het actieplan.
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Begroting
Structurele kosten

2019

2020

2021

2022

1 extra toezichthouder in Arnhem participatie medewerker
40 uur vanaf 1-8-2020
Totaal structurele kosten

€0

€16.667

€40.000

€40.000

€0

€16.667

€40.000

€40.000

-

€12.480

-

-

€917

€4.125

-

-

-

€2.500
€5.000

-

-

€917

€24.105

-

-

€917

€40.772

€40.000

€40.000

Éénmalige kosten
2 x2 Arnhem en Nijmegen. Werkstudenten van 4 uur x 5
dagen per week voor 3 maanden
1 communicatie medewerker 4 uur per week van 1-11 tot
30-9
Verwijderen van middelen zoals de rook prullenbakken
Spandoeken, nieuwe borden, weghalen blauwe strepen,
flyers
Totaal éénmalige kosten
Totaal kosten

Projectstructuur
Opdrachtgever: Karin Sanders- van Heijst
Projectleider: Norbert Breij
Projectgroep: Sanne Snijder, Mark Heussen, Marije Bangma
Klankbordgroep: o.a. (werk) studenten, vertegenwoordigers onderwijs, lectoraat arbeid &
gezondheid, HR, lokaal 99, catering, schoonmakers en handhavers.
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Bijlage I
Boodschap
De HAN heeft vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij schoolterrein. Dat betekent dat niemand rookt op
het schoolterrein. Dit stelt een gezonde norm voor studenten en medewerkers van de school en
beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken. Bovendien bereidt onze school
studenten voor op hun professionele carrière. Omdat op de werkvloer niet gerookt mag worden is
het belangrijk dat deze norm ook op school wordt gesteld. Onze school wil graag een gezonde school
zijn voor alle studenten en medewerkers.
Doelgroepen
(Potentiele) studenten (studentenverenigingen)
Medewerkers (afdelingshoofden)
Bezoekers/leveranciers
Ouders potentiele studenten
Afstemming en samenwerking met andere organisaties is in dit traject van belang. Hierbij gaat het in
eerste instantie om de RU, UMC, ROC, gemeente Nijmegen, gemeente Arnhem, Artez en Larenstein,
MR en de directe omgeving van de HAN (omwonenden)
Middelen/doelgroep
Studenten
Posters A2-formaat op prikborden
Event voor zomervakantie door studentenverenigingen te organiseren,
Bijvoorbeeld ‘Ode aan de peuk’
Regels rookvrije school opnemen in reglementen/studiegids
(Sportief) Evenement start studiejaar > publiciteit wethouder Onderwijs
Uitnodigen
Knowledge tour met organisatie Ikstopermee.nl (Deze poster overtuigt je niet om te
stoppen met roken, de knowledge tour wel)
Studentenvereningen informeren

Medewerkers
Aanhaken bij benefietconcert Wereldkankerdag op 6-2-2020
Artikel in nieuwsmail HR: doelgroep medewerkers (attenderen op voorzieningen
bij de HAN om te stoppen met roken), verschijningsdata?
Artikel in nieuwsmail SB Servicebedrijf, verschijningsdata?
Artikelen in CvB (nieuwjaars-)nieuwsmail
Aandacht voor de rookvrije school op (rookvrije!!) HAN Parade aan start
studiejaar (in toespraak opnemen)

Studenten en medewerkers
Vooraankondiging Insite en HAN.nl
Pagina op Insite met o.a. uitgebreide informatie en FAQ om naar te verwijzen
Teksten met boodschap op stoeptegels (1-8-2020 HAN rookvrij)
Advertenties/berichten op social media (Facebook/Instagram/Linkedin)
Blog Bridget Kievits in SAM aandacht voor rookvrije HAN
Uitdelen rolletjes pepermunt op schoolplein
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31-5-2020 Aandacht aan rookvrije school op de Wereld Niet Roken Dag
Fysieke aanpassingen schoolplein zoals plaatsen bordjes met de tekst: Rookvrij
schoolterrein (o.a. op hekwerken, toegangswegen, op stoeptegels etc. Inkopen
via rookvrijterrein.nl)
Banners in scholen neerzetten. Bij verlaten van gebouw word je gewezen op
rookvrije schoolterrein
Regels rookvrije school opnemen in reglementen/studiegids
Benoemen cursus stoppen met roken via eigen verzekering
Aanhaken stoptober, vooraanstaande docenten doen mee aan stoptober en geven het
goede voorbeeld. Via studieverenigingen aandacht voor stoptober
Aankondiging rookvrije campus op bestaande borden

Overige doelgroepen
Mail met handelingsperspectief voor
Afdelingshoofden

Afdelingshoofden

Aandacht voor de rookvrije school op
Voorlichtingsdagen

Ouders van/en potentiele
studenten

Fysieke aanpassingen schoolplein zoals
plaatsen bordjes met de tekst: Rookvrij
schoolterrein (o.a. op hekwerken,
toegangswegen, op stoeptegels etc. Inkopen
via rookvrijterrein.nl)

Bezoekers en leveranciers
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Bijlage II
Maand

Actie

Actiehouder

Status

December 2019

•

Vooraankondiging plaatsen op Insite

Esther/Sanne

Gereed

Januari 2020

•

Realiseren informatiepagina Insite

Esther/Marije/Sann
e/Norbert (HR)

Open

•

PvA bespreken bij CvB en HAN Beraad

Henk

Open

•

Aanhaken bij benefietconcert
Wereldkankerdag (6 februari)

Marije

Open

•

Materiaal/aankondigingen plaatsen bij
rookzones (rookvrijterrein.nl)

Esther/Sanne/Mark
Marije

Open

•

E-mailbericht naar afdelingshoofden met:
hoe om te gaan met rokende medewerker,
welk handelingsperspectief (beleid,
sancties?) biedt de HAN + HR nieuwsbrief

Marije/Norbert/HR

Open

•

Afstemming met betrokken partijen (zie
doelgroepen, loopt reeds)

Sanne/Mark/Kirina/
Norbert/Karin

On-going

April 2020

•

Advertentie via social media en per
academie en Services informatie via
contactpersoon

Marije/Esther

Open

Mei 2020

•

Na meivakantie posters ophangen

Marije/Esther

Open

•

Advertentie via social media

Marije/Esther

Open

Marije/Esther

Open

Februari 2020

Maart 2020

• Blog Bridget Kievits in SAM
In planning opgenomen van Hanneke Sizoo

Juni 2020

Juli 2020

Augustus 2020

Open

•

Weerbaarheidstrainingen handhavers?

•

Aanhaken bij 31 mei Wereld Niet Roken Dag

Marije/Esther

Open

•

Stoeptegels met tekst 1-8-2020 HAN Rookvrij
+ borden + banners

Mark/Kirina

Open

•

Advertentie via social media

Marije

Open

•

Vloerstickers (via Roswitha)

Mark/Kirina

Open

•

Studieverenigingen en organisatie
introductie

Marije/Mark/Kirina

Open

•

HAN-brede mail CvB voor de zomervakantie

Marije

Open

•

Event studieverenigingen ‘Ode aan de peuk’

Marije/Mark/Kirina

Open

•

Rolletjes pepermunt uitdelen (gezonder
alternatief)

Mark/Kirina

Open

•

Fysieke aanpassingen schoolterrein
(weghalen alles dat linkt aan roken en
ophangen bordjes Rookvrije school)

Mark/Kirina

Open

•

Laatste aanpassingen informatie (Insite etc.)

Marije/Esther/Sann
e

Open

•

Banners neerzetten op de HAN intromarkt

Marije

Open
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September 2020

Oktober 2020

•

Fysieke aanpassingen schoolterrein
(weghalen alles dat linkt aan roken en
ophangen bordjes Rookvrije school)

Mark/Kirina

Open

•

Banners in scholen bij uitgang plaatsen

Marije

Open

•

HAN-parade rookvrij? Aandacht voor in
toespraak

Marije

Open

•

Rookstewards inzetten

Mark/Kirina

Open

•

Evenement rookvrije school (publiciteit
wethouder) o.v.b.

Marije

Open

•

Aanhaken bij stoptober

Marije

Open

•

Verwijzen naar organisatie Ikstopermee.nl

Marije

Open

Opmerking: aantal acties zijn op dit moment ideeën waar t.z.t. gekeken wordt of we deze inzetten.
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