
STICHTING PESTEN OP DE WERKVLOER 
 

JAARVERSLAG 2016         
 

En alweer is er een jaar voorbij gevlogen bij  “Stichting Pesten op de Werkvloer”! 

We begonnen het jaar met het allereerste congres in Nederland met het onderwerp “Pesten op de 

Werkvloer”. Dit organiseerden  we samen met  Stichting Stoppestennu! en ook het ministerie van 

SZW kwam op bezoek.  Omgekeerd  gingen wij op bezoek bij het ministerie van SZW om aanwezig te 

zijn bij de aftrap van de “moettochkunnen?” campagne.  

Preventie staat hoog in ons vaandel want we willen het liefste zoveel mogelijk slachtoffers van 

pesten op het werk voorkomen. Daarom spraken we op congressen, organiseerde themadagen 

rondom ongewenst gedrag en gaven workshops, trainingen en lezingen voor werknemers, 

ondernemingsraden, leidinggevenden, vertrouwenspersonen, etcetera. Dit jaar mochten we ons 

team trainers voor “Pesten op de Werkvloer” , ongewenst gedrag en PSA (psychosociale 

arbeidsbelasting) uitbreiden met maar liefst twee ervaren trainers. 

 Ook dit jaar mochten we gebruik maken van het kantoor welke gesponsord is door aannemersbedrijf 

Veenman en Vink. Een fijne basis om samen te werken en mensen te kunnen ontvangen. 

Wederom werden we gevonden door studenten van diverse opleidingen (psychologie, rechten, 

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

hun opdrachten. Op onze website staat “Het Stappenplan” om gratis te downloaden, het 

afstudeerproject van een student rechten. 

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

ondernemingsraden van gemeenten. Dat was een grote klus die we met veel plezier hebben kunnen 

uitvoeren. De reacties waren overweldigend en het resultaat boven onze verwachting. Je kunt er een 

uitgebreid artikel over lezen in ons derde magazine! Want die gaven we natuurlijk weer uit dit jaar! 

Ons magazine is inmiddels een begrip geworden en daarin kan je nog veel meer lezen over al onze 

activiteiten en belevenissen. 

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 2016 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 2016.  

Ook onze vrijwilligers krijgen geen vaste vrijwilligersvergoeding voor hun werk.  Iedereen zet zich met 

veel passie in om het taboe rond dit onderwerp te doorbreken en bewustwording te vergroten over 

de ernstige gevolgen van pesten op het werk voor werknemers en werkgevers. En het belangrijkste: 

hoe dit aan te pakken en te voorkomen! We leggen steeds meer de nadruk op preventie. 

 

 



Stichting Pesten Op de Werkvloer 
Resultaatrekening 2016 

 

Bedragen in euro 
 
Baten 2016  
Inkomsten 
trainingen/lezingen 

3.083   

Inkomsten verkoop 
goederen 

183    

Projectsubsidie -   
Donaties   30    
Totaal Baten                                  3.296   

 
Kosten 
Marketing 834   
Drukkosten 765   
Reiskosten 862   
Kantoorkosten 1.210   
Kosten 
trainingen/lezingen 

5.200   

Bankkosten 157   
Diverse kosten 41   
Totaal Kosten                                9.070   
 
Resultaat 

 
-5.774  
 
 
 
 

 

Stichting Pesten Op de Werkvloer 
Balans per 31-12-2016 
Bedragen in euro 
 

     31-12-2016    31-12-2015         31-12-2016    31-12-2015 
Debet       Credit 
 
Vlottende activa     Eigen vermogen 
Debiteuren  -  1.428 
Omzetbelasting  980      592                  Saldo aanvang boekjaar     -4.194            -2.503 

980  2.020  Resultaat boekjaar      -5.774            -1.691 
Saldo einde boekjaar      -9.968            -4.194 
 

Liquide middelen     Kortlopende schulden 
Bank   3.674  2.855  Lening 0% rente     14.622             8.116 

3.674  2.855  Crediteuren               0                  953 
   14.622    9.069 
 

Totaal   4.654  4.875          4.654   4.875 
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