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Officieel is dit het eerste volledige jaar dat we ons:  “Stichting Pesten op de Werkvloer” kunnen 

noemen.  We zijn in 2015 heel  actief geweest  en zetten ons met veel passie in. 

We gaven  ons tweede magazine uit en organiseerden  samen met de VU-Adriba en Stichting 

Stoppestennu! een petitie om de rechtspositie van slachtoffers te verbeteren. In de tweede kamer 

werden we hartelijk ontvangen. Inmiddels is de vraag om verbeterde handhaving door de inspectie 

SZW gehonoreerd met een extra  inzet opdracht. De petitievraag om extra preventie en voorlichting 

werd tevens gehonoreerd! Zo werden we gevraagd expertpartner te zijn bij het ministerie van SZW 

om de herkenpesten campagne te ontwikkelen. Dat hebben we met veel plezier gedaan.  

We spraken op congressen, organiseerde themadagen rondom ongewenst gedrag en gaven 

trainingen en lezingen. Onze website ontwikkelde zich naar een professioneel niveau en we 

betrokken een nieuw kantoor welke gesponsord is door aannemersbedrijf Veenman en Vink. Het is 

super om met onze groep vrijwilligers een vaste stek te hebben.  Een fijne basis om van daaruit het 

vele werk  te kunnen doen. 

Zo werden we dit jaar ook gevonden door studenten van diverse opleidingen (psychologie, rechten, 

personeel&arbeid, HRM en maatschappelijke ontwikkeling) die we hielpen en ondersteunden bij hun 

opdrachten.  

Bij Instituut Gak kregen we een fonds om 25 workshops te geven over pesten op de werkvloer aan 

ondernemingsraden van gemeenten. Dat was een hele fijne opsteker en we zijn enthousiast 

begonnen met dit mooie project wat nog zal doorlopen tot eind 2016. 

Tijdens het jaar waren we regelmatig op de radio te horen bij onder andere BNR, werkenFM en 

AmsterdamFM. Daarnaast stonden we vele malen in de kranten, magazines en bladen. Ook op de TV 

waren we te zien!! Twee maal op het RTL-nieuws, het NOS journaal, RTL boulevard en RTL late night 

met Umberto Tan.  Zo konden we ons steentje bijdragen om mensen en organisaties bewust te 

maken over dit taboe onderwerp want bijna ieder bedrijf zegt nog steeds: “Nee, hoor! Pesten komt 

bij ons niet voor!”… 

Tenslotte hebben we aan het einde van het jaar een hele bijzondere film gemaakt in samenwerking 

met Stichting Stoppestennu! Joep Sertons was de regisseur en Sander Janson speelt de hoofdrol.  De 

film gaat over de gevolgen van pesten op de werkvloer en heet: “Geen dienst” en staat op onze 

homepage voor je klaar om te bekijken. www.pestenopdewerkvloer.nl 

Beloningsbeleid Stichting Pesten op de Werkvloer: 

De stichting bestaat uit een bestuur en vrijwilligers. Er is niemand in dienst en er zijn dus geen 

salarissen. De bestuursvergoeding is voor 2015 vastgesteld op € 350,= per bestuurslid per jaar. De 

bestuursleden hebben hiervan afgezien omdat de stichting onvoldoende saldo had. Er is dus geen 

bestuursvergoeding uitgekeerd over 2015.  

http://www.pestenopdewerkvloer.nl/


Vrijwilligers ontvangen geen officiële vergoeding voor hun werk en hebben in 2015 vanwege 

onvoldoende saldo ook geen vaste reiskosten vergoeding gekregen.  Alle vrijwilligers hebben vooraf 

hiermee ingestemd.  Wel werden er extra of bijzondere reiskosten vergoed. 

 
Stichting Pesten Op de Werkvloer Resultaatrekening 2015 
Bedragen in euro 
 
 
Baten 2015  
Inkomsten trainingen/lezingen 2.319  
Projectsubsidie 5.558  
Donaties 255  
 --------------- 

                                                                                    8.131  
 

 

Kosten 
Marketing 4.022  
Drukkosten 773  
Reiskosten 1.912  
Kantoorkosten 2.935  
Bankkosten 181  
Diverse kosten -               ----------------------- 
                                                                                       9.823  
Resultaat -1.691  
 

 Stichting Pesten Op de Werkvloer Balans per 31-12-2015 
Bedragen in euro 
 
31-12-2015  31-12-2015 31-12-2014 
Debet Credit 

 
Vlottende activa Eigen vermogen  
Debiteuren                        1.428 Saldo aanvang boekjaar -2.503  
Omzetbelasting 592 Resultaat boekjaar                  -1.691  

 
-  

                                   2.020               Saldo einde boekjaar  -4.194  -2.503  
   

 
Liquide middelen Kortlopende schulden 

 
Bank 2.855    Lening 0% rente 8.116  5.497  
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 

  Crediteuren     953 
---------------------------------------------- 

953 

                                                                                                                                                                              9.069  
 
Totaal 4.875                        4.875  2.994  
 


