
Pesten op de Werkvloer

pestenopdewerkvloer.nl

pestenopdewerkvloer.nl

@pestenophetwerk

stichting en ANBI

Taboe 
doorbreken:
pesten stopt 

niet na het 
schoolplein, ook 
op de werkvloer 
is het een groot 

probleem

NIEUW! PESTEN PREVENTIE PROGRAMMA!
Lezingen, workshops, trainingen en meer.

w w w.p e s t e n o p d e w e r k v lo e r.n l



lezing pesten op de werkvloer

Wanneer wordt plagen pesten? Is het goed 
om het slachtoffer een assertiviteitscursus 
te laten volgen? Moet ik, als manager, er 
altijd wat van zeggen? Wat doet en mag een 
vertrouwenspersoon?

Alles wat u moet weten over Pesten op de 
Werkvloer komt aan bod tijdens onze lezing. De 
basislezing duurt een uur met daarna ruimte 
voor vragen. De lezing kan ook op maat worden 
gemaakt voor uw organisatie.

Het Pesten Preventie Programma!

Wordt het vaak angstvallig stil als jij de afdeling 
op komt, verdwijnen bestanden waar je lang 
aan gewerkt hebt of wordt je stelselmatig 
niet meegevraagd voor de lunch of andere 
activiteiten?

Pesten is samen met machtsmisbruik, (seksuele) 
intimidatie en respectloos omgaan onderdeel van 
Ongewenst Gedrag binnen organisaties en leidt 
tot Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA).

Niet verwonderlijk dat structureel gepeste 
werknemers drie keer zoveel verzuimen dan 

hun collega’s. Voor werkgevers kan pesten op 
de werkvloer zorgen voor meer ziekteverzuim, 
fellere arbeidsconflicten en slepende juridische 
procedures die zeer kostbaar kunnen zijn.

Daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk 
preventieve maatregelen te nemen om 
pesten op het werk en ander ongewenst 
gedrag te voorkomen. Dat levert 
uiteindelijk een hoop op, voor alle 
partijen. Wij bieden een aantal 
workshops en cursussen aan om 
PSA te voorkomen.

Pesten preventie programma - producten

Voorlichting  Pesten op de werkvloer
en de gevolgen

We bieden ook bovenstaande lezing aan met 
een bijzondere aanvulling: het vertellen van een 
ervaringsverhaal door vrijwilligers die te maken 
hebben gehad met pesten op de werkvloer. 
Door het geven van de algemene informatie 
in combinatie met het vertellen van deze 
ervaringsverhalen vergroten we het bewustzijn 
over dit probleem en de impact van de lezing.

Workshop voor ondernemingsraden

Ondernemingsraden zijn door hun contact met 
collega’s en de aanwezigheid op de werkvloer 
goed op de hoogte van wat er in een organisatie 
speelt. De OR is een verbindende factor 
tussen werkgever en werknemers. Negatief 
gedrag is zelden incidenteel en dat vraagt een 
organistiebrede insteek. Ook preventie 
en beleid zijn belangrijk. Bij deze workshop 
staat de vraag 
centraal: Hoe kan 
de OR een goede 
bijdrage leveren bij het 
voorkomen en aanpakken 
van PSA?



Workshop voor ondernemingsraden
van gemeenten

De insteek van deze workshop is hetzelfde als 
voorgenoemde workshop, maar geeft extra 
aandacht aan de werking van gemeenten en 
ambtenarenrecht. Bovendien zijn de eerste 25 
workshops gratis, met dank aan het instituut Gak, 
dus wees er snel bij!

Workshoptraining
“effectief aanpakken van pesten”

In deze workshop wordt u op een pragmatische 
manier bewust gemaakt van eventuele 
uitdagingen binnen uw organisatie. Zo gaat 
u alle mogelijke knelpunten in kaart brengen 
om hier vervolgens met een stappenplan een 
concrete aanpak voor te maken. Wij leggen de 
aandachtspunten uit en geven u een helder 
inzicht in de randvoorwaarden en tips over uw 
interne communicatie.

De workshop is mede ontwikkeld met 
Falke&Verbaan Organisatieadvies, HRM, 
Opleidingen

Tweedaagse cursus
“ingrijpen bij ongewenst gedrag”

Naar alle waarschijnlijkheid zal een P&O'er, 
leidinggevende, manager of andere 
verantwoordelijke medewerker in zijn of haar 
loopbaan slechts 1 à 2 keer te maken krijgen 
met pesten op de werkvloer of ander ongewenst 
gedrag. Niet verwonderlijk dat ze misschien niet 
precies weten hoe ze hiermee om kunnen gaan. 
Om ze direct concrete handvatten te kunnen 
bieden, is er een tweedaagse cursus ontwikkeld 
voor HRM, P&O, vertrouwenspersonen en 
leidinggevenden in samenwerking met de 

VU-Adriba om de signalen te herkennen en daar 
adequaat op in te kunnen grijpen.

Maatwerk masterclasses

De masterclasses gaan dieper in op het probleem 
van zakelijk pesten en zijn geheel gericht op 
de organisatie waar de masterclasses gegeven 
worden. Hiermee worden organisaties die nu al 
te kampen hebben met negatief gedrag direct 
en concreet geholpen! Organisaties die het 
preventief inzetten zullen hun productie kunnen 
verhogen en ziekteverzuim verlagen. Niet alleen 
bewustwording is een doel van de masterclasses, 
maar ook gedragsverandering is hierin een 
belangrijk speerpunt. Het is een intensieve 
training waarbij een gedegen voorbereiding en 
inzet van de organisatie en directie gevraagd 
worden.

Traject: van negatieve bedrijfscultuur
naar een positieve!

‘De bedrijfscultuur op de werkvloer’ is van 
het grootste belang bij het voorkomen van 
beroepsziekten.

Samen met Falke&Verbaan en het 
gedragscentrum Adriba van de VU is er 
een traject ontwikkeld voor het structureel 
veranderen van de bedrijfscultuur. Wanneer 
men een positieve omgeving weet te creëren 
voor medewerkers zijn deze niet alleen 
productiever, maar ze hebben ook minder 
kans op beroepsziekten en is er nauwelijks 
voedingsbodem aanwezig voor ongewenst 
gedrag.

Voor meer informatie over onze lezingen, 
workshops, cursussen, masterclasses of 
cultuurveranderingstrajecten, neem contact met 
ons op via stichting@pestenopdewerkvloer.nl



Wilt u meer weten over het pesten preventie programma
en de mogelijkheden voor uw organisatie?

Wij informeren u graag!

stichting@pestenopdewerkvloer.nl

www.pestenopdewerkvloer.nl

Pesten op de Werkvloer

Laura Willemse

Stichting Pesten op de Werkvloer geeft 2x per jaar het GRATIS
het magazine Pesten op de Werkvloer uit.

Kijk hiervoor op http://www.pestenopdewerkvloer.nl/magazine/


