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“Dit pik ik niet meer!”
,ŽĞŝƐŚĞƚŶƵŵĞƚŶĚƌĠ,ŽƌƐƟŶŬ͍

Taboe
doorbreken:
pesten stopt
niet na het
schoolplein, ook
op de werkvloer
is het een groot
probleem

EŝĞƵǁ͊,ĞƚWĞƐƚĞŶWƌĞǀĞŶƟĞWƌŽŐƌĂŵŵĂ͊
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“ondernemingsraden aan zet”
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Magazine 2 : Themanummer :
Taboe’s doorbreken
Dit tweede magazine staat in het
teken van taboes doorbreken
en het bespreekbaar maken
van pesten op de werkvloer.
Het magazine zal aan ruim
zevenhonderd bedrijven worden
toegezonden met als doel het
onder de aandacht brengen van
dit onderwerp, bewustwording
en een aanzet om te onderzoeken
ǁĂƚĞƌƐĂŵĞŶƉƌĞǀĞŶƟĞĨĂĂŶ
ƉĞƐƚĞŶŝŶŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐŬĂŶǁŽƌĚĞŶ
gedaan.
EĂŵĞŶƐ^ƟĐŚƟŶŐWĞƐƚĞŶŽƉĚĞ
Werkvloer,
>ĂƵƌĂtŝůůĞŵƐĞ;ǀŽŽƌǌŝƩĞƌͿ
Wij zijn wij?
Je zult maar elke dag met
knikkende knieën naar het
werk gaan, bang voor die ene
vervelende collega die er een
sport van lijkt te maken om jou
te kleineren, zo vaak en zoveel
ŵŽŐĞůŝũŬ͘KĨǀŽŽƌĚŝĞŵĂŶĂŐĞƌĚŝĞ
je elke keer weer opzadelt met
ĂůůĞǀĞƌǀĞůĞŶĚĞŬůƵƐƐĞŶŽĨũĞƚĞŶ
aanzien van collega’s voor schut
zet. Het gevoel hebben dat je bijna
een kogelvrij vest moet aantrekken
om ongeschonden door je
werkdag te komen.
Managers en werkgevers hebben
daarbij vaak niet door hoezeer
sommige werknemers lijden
ŽŶĚĞƌŚĞƚŐĞƉĞƐƚ͘KĨǌĞďĞƐĞīĞŶ
ŶŝĞƚĚĂƚǌĞǌĞůĨďŝũĚƌĂŐĞŶĂĂŶŚĞƚ
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ƉĞƐƚŐĞĚƌĂŐǀĂŶĂŶĚĞƌĞŶ͕ŚĞƚǌĞůĨƐ
- wellicht onbewust - in stand
houden.
Om dit nare gedrag onder de
aandacht te brengen en hopelijk
bij te dragen aan verbanning
ǀĂŶĚĞƉĞƐƚĞƌŝũĞŶ͕ŝƐĚĞ^ƟĐŚƟŶŐ
WĞƐƚĞŶŽƉĚĞtĞƌŬǀůŽĞƌŝŶŚĞƚ
leven geroepen. Bijna een jaar zijn
we nu, zowel op werknemers- als
werkgeversniveau, aan de slag
om dit taboe te doorbreken, want
dat kunnen we alleen met elkaar.
tĞƉƌŽďĞƌĞŶĚĞƌĞĐŚƚƐƉŽƐŝƟĞ
ǀĂŶƐůĂĐŚƚŽīĞƌƐƚĞǀĞƌďĞƚĞƌĞŶ
en aandacht te vragen voor de
gevolgen die pesten op hun leven
ŚĞĞŌ͘KƉŽŶǌĞƐŝƚĞŝƐĞƌĞĞŶ
ůŽƚŐĞŶŽƚĞŶĐŽŶƚĂĐƞŽƌƵŵǁĂĂƌŽƉ
ze hun ervaringen kunnen delen.
sŽŽƌŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐďŝĞĚĞŶǁĞ
ŚĂŶĚǀĂƚĞŶŽŵǌĞůĨƉĞƐƚŐĞĚƌĂŐ
te signaleren, aan te pakken en
zoveel mogelijk te voorkomen.
Dit kan bijvoorbeeld middels
ǀŽŽƌůŝĐŚƟŶŐ͕ŚĞƚǀŽůŐĞŶǀĂŶ
ĞĞŶƚƌĂŝŶŝŶŐŽĨŚĞƚŵĂŬĞŶ
van een goed beleid. Dit doen
wij met zeer deskundige
samenwerkingspartners. Ook een
ƉŽƐŝƟĞǀĞďĞĚƌŝũĨƐĐƵůƚƵƵƌŝƐǌĞĞƌ
belangrijk om allerlei vormen van
ongewenst gedrag te voorkomen.
<ŝũŬǀŽŽƌŽŶƐWĞƐƚĞŶWƌĞǀĞŶƟĞ
WƌŽŐƌĂŵŵĂŝŶĚŝƚŵĂŐĂǌŝŶĞĞŶŽƉ
www.pestenopdewerkvloer.nl.
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Pestgedrag signaleren en aan de orde stellen
Door: Herman Sars, P&O adviseur van Sars Personeelsadvies

Het goede nieuws is, dat u als
ǁĞƌŬŐĞǀĞƌŽĨůĞŝĚŝŶŐŐĞǀĞŶĚĞ
stappen kunt ondernemen om
pesten op het werk sneller te
signaleren en aan de orde te
ƐƚĞůůĞŶ͘KĨŵŝƐƐĐŚŝĞŶǌĞůĨƐŬƵŶƚ
voorkomen.
ͻ Werksfeer: Creëer een
open, vriendelijke en veilige
ǁĞƌŬƐĨĞĞƌ͘ĂƚƌĞƐƵůƚĞĞƌƚŝŶ
ĞĞŶƉŽƐŝƟĞĨǁŝũͲŐĞǀŽĞůĞŶ
een werkvloer waar geen
ruimte is voor pesten.
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ͻ Training: Bied uw
leidinggevenden trainingen
aan waarbij ze leren hoe
je signalen van pesten
oppikt. Daar krijgen ze ook
ŚĂŶĚǀĂƩĞŶĂĂŶŐĞƌĞŝŬƚŽŵ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟĞĨŝŶŐĞƐƉƌĞŬƚĞ
gaan met zowel de gepeste
als de pester(s). Wist u dat
pesters namelijk vaak niet
eens in de gaten hebben hoe
ĚĞƐƚƌƵĐƟĞĨŚƵŶŐĞĚƌĂŐŝƐ͍
ͻ &ƵŶĐƟŽŶĞƌŝŶŐƐŐĞƐƉƌĞŬ͗
^ƚĞůƟũĚĞŶƐĨƵŶĐƟŽŶĞƌŝŶŐƐͲ
ŽĨŽŶƚǁŝŬŬĞůŐĞƐƉƌĞŬŬĞŶ
ĨƌĞƋƵĞŶƚǀĞƌǌƵŝŵĂĂŶĚĞ
orde. Vraag door en biedt
;ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůĞͿŚƵůƉĂĂŶ͘
ͻ Vertrouwenspersoon:
Stel een (externe)
vertrouwenspersoon
aan. Ondanks zwijgplicht

ĞŶĚĞďĞůŽŌĞǀĂŶ
vertrouwelijkheid, werkt een
externe vertrouwenspersoon
(zeker bij pesten door eigen
collega’s) drempelverlagend.
Deze hoort aan, adviseert en
ďƌĞŶŐƚĚĞďĞƚƌŽŬŬĞŶƉĂƌƟũĞŶ
ŽŵƚĂĨĞůŽŵŚĞƚƉƌŽďůĞĞŵƚĞ
benoemen en op te lossen.
,ĞƌŵĂŶ^ĂƌƐ͗͟WĞƐƚĞŶŽƉ
ĚĞǁĞƌŬǀůŽĞƌŝƐŶŝĞƚĂůƟũĚƚĞ
voorkomen, maar u kunt de kans
op pesten wel zo klein mogelijk
ŵĂŬĞŶĞŶĂĐƟĞŽŶĚĞƌŶĞŵĞŶ
om pestgedrag zo snel mogelijk
te elimineren. Niet alleen de
ŐĞƉĞƐƚĞ;ĞŶĚĞƉĞƐƚĞƌͿƉƌŽĮƚĞƌĞŶ
daarvan, maar een aangename
ǁĞƌŬƐĨĞĞƌǌĂůŽŽŬůĞŝĚĞŶƚŽƚ
hoger rendement binnen uw
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͘͟
[tekst: Jenny Westra, WRP Teksten]
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Inhoudsopgave Magazine Pesten op de Werkvloer
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sŽŽƌǁŽŽƌĚǀĂŶĚĞǀŽŽƌǌŝƩĞƌ
WĞƐƚŐĞĚƌĂŐƐŝŐŶĂůĞƌĞŶĞŶĂĂŶĚĞŽƌĚĞƐƚĞůůĞŶ
ŽůŽĨŽŶ
tĂƚŚĞďďĞŶǁĞĚĞĂĨŐĞůŽƉĞŶƉĞƌŝŽĚĞďĞƌĞŝŬƚ͍
tĂƚŐĂĂŶǁĞĚĞŬŽŵĞŶĚĞƉĞƌŝŽĚĞĚŽĞŶ͍
,ŽĞŝƐŚĞƚŶƵŵĞƚŶĚƌĠ,ŽƌƐƟŶŬ͍
ĞĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞǀĞƌƚĞůƚ͗DŝĞŬĞǀĂŶ^ƟŐƚ
Vaste column door Olga de la Fontaine
Dagboek van Rob
Naar de tweede kamer toe!
In memoriam Bas Krommenhoek
Een nieuwe website!
Gast column Emke Vreugdenhil
Het verhaal van Sandra
WĞƐƚĞŶWƌĞǀĞŶƟĞWƌŽŐƌĂŵŵĂ
Ğ^ƟĐŚƟŶŐŽƉĚĞdĞůĞǀŝƐŝĞ

Colofon
Jaargang 2
nummer 2
juni 2015
Pesten op de werkvloer Magazine
is een magazine voor iedereen die
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞŚĞĞŌŝŶĚŝƚŽŶĚĞƌǁĞƌƉ͘,Ğƚ
doel van het magazine is een middel
te zijn om het taboe rond pesten op
het werk te doorbreken.

Tekst:/ŶŐƌŝĚǀĂŶĂƚĞŶďƵƌŐĨƌĞĞůĂŶĐĞƌ
ingridvbatenburg@gmail.com,
Marleen Backhuijs van
ǁǁǁ͘ďĂĐŬŚƵŝũƐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞ͘Ŷů͕
Olga de la Fontaine van
ǁǁǁ͘ŽůŐĂĚĞůĂĨŽŶƚĂŝŶĞ͘Ŷů͕DŝĞŬĞǀĂŶ
^ƟŐƚ͕,ĞƌŵĂŶ^ĂƌƐ͕:ĞŶŶǇtĞƐƚƌĂǀĂŶ
tZWdĞŬƐƚĞŶ͕&ĂůŬĞΘsĞƌďĂĂŶ͕
ŵŬĞsƌĞƵŐĚĞŶŚŝů͕/ƌĞŶĞEŝũŚŽĨǀĂŶ
BING en Yvonne Duijndam.

Uitgever, vormgever, drukwerk,
verspreiding en bezorging:
Nolin Uitgevers B.V.: studio@nolin.nl,
ǁǁǁ͘ŶŽůŝŶͲďŝŶŶĞŶŚŽĨƉƌŽũĞĐƚĞŶ͘Ŷů͘

Speciale dank gaat uit naar de
mensen die wij mochten interviewen
ǀŽŽƌĚŝƚŵĂŐĂǌŝŶĞ͗ŶĚƌĠ,ŽƌƐƟŶŬ͕
Sandra en Rob (pseudoniemen).

ŝŶĚƌĞĚĂĐƟĞ͗ Laura Willemse

Abonnementen: Alleen voor de
digitale versie van dit magazine is een
abonnement mogelijk, deze kunt u
aanvragen via de website
www.pestenopdewerkvloer.nl en
ontvangt u dan 2x per jaar via de
e-mail.

,ŽŽĨĚƌĞĚĂĐƟĞ͗ Ingrid van Batenburg
Aan dit magazine werkten mee:
/ůůƵƐƚƌĂƟĞƐ͗ speciale dank gaat
naar Elsa van der Kooy voor haar
ĚŽŶĂƟĞǀĂŶďĞĞůĚŵĂƚĞƌŝĂĂůǀĂŶ
ĂƐ<ƌŽŵŵĞŶŚŽĞŬĞŶWŝǆĂďĂǇǀŽŽƌ
ŚƵŶĚŽŶĂƟĞǀĂŶďĞĞůĚŵĂƚĞƌŝĂĂů͕
Dorit Habing, Chantal Brama, studio
oneseventwo van
www.studiooneseventwo.nl en
Olga de la Fontaine

copyright: het is niet toegestaan
ŽŵĚĞŝŶŚŽƵĚǀĂŶĚĞǌĞƵŝƚŐĂǀĞ;ŽĨ
gedeelten daarvan)in welke vorm
en op welke wijze dan ook over te
nemen, te vermenigvuldigen, te
ĚŝƐƚƌŝďƵĞƌĞŶŽĨŽƉĞŶďĂĂƌƚĞŵĂŬĞŶ
ǌŽŶĚĞƌǀŽŽƌĂĨŐĂĂŶĚĞƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬĞ
ƚŽĞƐƚĞŵŵŝŶŐǀĂŶ^ƟĐŚƟŶŐWĞƐƚĞŶ
ŽƉĚĞtĞƌŬǀůŽĞƌ͘KŶĚĂŶŬƐŚĞƚĨĞŝƚ
dat aan de samenstelling van dit
magazine de grootst mogelijke zorg
ŝƐďĞƐƚĞĞĚ͕ŬĂŶ^ƟĐŚƟŶŐWĞƐƚĞŶŽƉ
de Werkvloer en haar partners niet
instaan voor de juistheid, volledigheid
en actualiteit van de geboden
ŝŶĨŽƌŵĂƟĞĞŶĚŝĞŶƐƚĞŶ͘tĂŶŶĞĞƌ
ƵǌŽŶĚĞƌǀĞƌŝĮĐĂƟĞŽĨŶĂĚĞƌĂĚǀŝĞƐ
gebruikmaakt van de geboden
ŝŶĨŽƌŵĂƟĞĞŶĚŝĞŶƐƚĞŶŝŶDĂŐĂǌŝŶĞ
WĞƐƚĞŶŽƉĚĞtĞƌŬǀůŽĞƌ͕ĚŽĞƚƵ
dat voor eigen risico en rekening.
^ƟĐŚƟŶŐWĞƐƚĞŶŽƉĚĞtĞƌŬǀůŽĞƌ
en haar partners aanvaarden geen
enkele aansprakelijkheid.

ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƟĞ͕ƐƵŐŐĞƐƟĞƐǀŽŽƌ
ĂƌƟŬĞůĞŶĞŶĂĂŶůĞǀĞƌĞŶŵĂƚĞƌŝĂĂů͗
ƌĞĚĂĐƟĞΛƉĞƐƚĞŶŽƉĚĞǁĞƌŬǀůŽĞƌ͘Ŷů͘
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ĞŶĨŽƌƵŵŽƉǌĞƩĞŶǁĂƐĞĞŶŐƌŽƚĞǁĞŶƐǀĂŶŽŶƐ͘ĞŶ
ĨŽƌƵŵŝƐĞĞŶůĂĂŐĚƌĞŵƉĞůŝŐĞŵĂŶŝĞƌǀŽŽƌƐůĂĐŚƚŽīĞƌƐ
om met elkaar in contact te komen en kan veel
steun geven. Zo voelen en lezen ze dat ze niet alleen
zijn en dat het niet alleen hen overkomt maar veel
werknemers. Het is gelukt!! We hebben een gesloten
ƐůĂĐŚƚŽīĞƌĐŽŶƚĂĐƞŽƌƵŵ͊tŝůũŝũũĞĂĂŶŵĞůĚĞŶ͍'ĂĚĂŶ
ŶĂĂƌŽŶǌĞǁĞďƐŝƚĞĞŶŬŝũŬŽŶĚĞƌŚĞƚŬŽƉũĞĨŽƌƵŵ͘

sŝŶĚũŝũŽŶƐǁĞƌŬŽŽŬďĞůĂŶŐƌŝũŬĞŶǁŝůũŝũŽŶƐŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞŶ͍Ăƚ
ŬĂŶĂůŚĞĞůƐŝŵƉĞů͗ůŝŬĞŽŶƐŽƉĨĂĐĞďŽŽŬĞŶǀŽůŐŽŶƐŽƉƚǁŝƩĞƌ͊Ž
ŬĂŶũĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞǁĞĞƌǀĞƌĚĞƌĚĞůĞŶĞŶŚĞƚŽŶĚĞƌǁĞƌƉŽŶĚĞƌĚĞ
aandacht houden. Help mee en hou de duim omhoog!!

tĞǌŝũŶĚĞĂĨŐĞůŽƉĞŶƉĞƌŝŽĚĞŵĂĂƌůŝĞĨƐƚϯŬĞĞƌƚĞŐĂƐƚ
geweest bij BNR radio waarbij we de laatste keer deel namen
aan een masterclass over pesten op de werkvloer vanuit
EǇĞŶƌŽĚĞ͊hŝƚǌĞŶĚŝŶŐŐĞŵŝƐƚ͍>ƵŝƐƚĞƌƚĞƌƵŐŽƉŽŶǌĞƐŝƚĞ͘ĂĂƌ
kun je onder het kopje Media alle uitzendingen terugluisteren.
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Daarnaast zijn we te gast geweest bij Radio
ϭͲĚŝƚŝƐĚĞĚĂŐ͕ŵƐƚĞƌĚĂŵ&D͕ǁĞƌŬĞŶ&DĞŶ
nog een aantal andere radiozenders. Ook dit
kun je terugluisteren via onze site.

ĞŶĮũŶĞŽƉƐƚĞŬĞƌ
ǀŽŽƌŽŶǌĞ^ƟĐŚƟŶŐ
ǁĂƐĚĞĚŽŶĂƟĞ
ǀĂŶ^dŽŵŽŶƐ
laptops voor onze vrijwilligers te geven. Zo hebben
ǁĞŶƵĞĞŶĞĐŚƚŬĂŶƚŽŽƌŵĞƚĚŽŬŬŝŶŐƐƚĂƟŽŶƐǁĂĂƌ
iedereen terecht kan!
Onze tweede uitreiking van
“het grote dank bloemetje”!!
dĞǀĞĞůŽŵĂůůĞŵĂĂůŽƉƚĞ
sommen deden we in de
ĂĨŐĞůŽƉĞŶŵĂĂŶĚĞŶĞŶĚĂƚ
hadden we niet kunnen doen
zonder onze supporters,
donateurs, vrijwilligers,
bestuursleden, bedrijven,
ambassadeurs en al die andere
mensen die ons een warm hart
toedragen! Onze speciale dank
gaat in dit nummer naar Ingrid
van Batenburg! Zonder haar
toegewijde inzet hadden we
niet dit geweldige magazine
kunnen maken!! Ons tweede
“grote dank bloemetje” gaat
dus naar Ingrid!!

ĂŶŬďĂĂƌǌŝũŶǁĞǀŽŽƌŽŶƐŵŽŽŝĞĮũŶĞŶŝĞƵǁĞŬĂŶƚŽŽƌ͊͊
sĂŶĂĨϭũĂŶƵĂƌŝŚĞďďĞŶǁĞĚĂŶŬǌŝũĂĂŶŶĞŵĞƌƐďĞĚƌŝũĨ
Veenman en Vink een eigen kantoorruimte gekregen
waar we geen huur voor hoeven betalen! Wat een
toppers zijn dat zeg! Zo hebben we een werkplek waar
we met iedereen terecht kunnen en we overleg kunnen
ǀŽĞƌĞŶŵĞƚŵĞĞƌĚĞƌĞƉĂƌƟũĞŶ͘,ŽĞŐĞǁĞůĚŝŐŝƐĚĂƚ͍͊

Als je dit leest dan is ook ons
tweede magazine uitgekomen en
dat hebben we natuurlijk ook te
danken aan de geweldige drukkerij!

Pesten op de Werkvloer
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KƉϭϵĂƉƌŝůǁĂƐĚĞůĂŶĚĞůŝũŬĞĚĂŐƚĞŐĞŶƉĞƐƚĞŶĞŶ
ǁĂƌĞŶǁĞƚĞŐĂƐƚŽƉŚĞƚĞǀĞŶĞŵĞŶƚǀĂŶ^ƟĐŚƟŶŐ
Stoppestennu! in Rhenen. Samen sterk tegen pesten!
Kijk voor het hele verslag van de dag op onze website!

/ŶũƵůŝŝƐĚĞŽƉƌŝĐŚƟŶŐǀĂŶŽŶǌĞ^ƟĐŚƟŶŐWĞƐƚĞŶŽƉ
ĚĞtĞƌŬǀůŽĞƌϭũĂĂƌŐĞůĞĚĞŶ͊tĞǌŝũŶďĞŐŽŶŶĞŶ
met alleen een website en hebben inmiddels een
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞŽƉŐĞďŽƵǁĚŵĞƚǁĞůϮϱǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐ͊tĂƐ
er een jaar geleden nog nauwelijks aandacht voor dit
onderwerp en wisten maar weinig mensen van ons
ďĞƐƚĂĂŶĂĨ͙ĚŝƚũĂĂƌŝƐĞƌǀŽůŽƉĂĂŶĚĂĐŚƚĞŶŐĂĂŶǁŝũ
ŽŶƐϭĞũƵďŝůĞƵŵǀŝĞƌĞŶŵĞƚĂůůĞǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐ͊
Vanaf september gaan we heel hard aan het werk in
ons nieuwe Pesten Preventie Programma!
Lees hierover meer verderop in het magazine.

Pesten op de Werkvloer
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Hoe is het nu met André Horstink?

WĞƐƚĞŶƐƚĂĂƚŽƉĚĞƉŽůŝƟĞŬĞ
agenda, met een wetswijziging
in het najaar en een
overheidscampagne. Daar is
hard voor gevochten, onder
ĂŶĚĞƌĞĚŽŽƌŶĚƌĠ,ŽƌƐƟŶŬ͕ĂůƐ
ĂŵďƚĞŶĂĂƌŝŶϮϬϭϯǁĞŐŐĞƉĞƐƚďŝũ
de gemeente Kampen. Hij bracht
ŚĞƚŵĞƚ^ƟĐŚƟŶŐWĞƐƚĞŶŽƉĚĞ
Werkvloer tot minister Asscher
ǀŽŽƌĞĞŶƉĞƟƟĞŽŵƉĞƐƚĞŶŽƉŚĞƚ
werk aan te pakken en kijkt terug
ŽƉĞĞŶďĞǁŽŐĞŶƟũĚ͘
ĞŶŽŶƚĞƌĞĐŚƚŶĞŐĂƟĞǀĞƌĞĂĐƟĞ
op zijn blog, daar begint hij mee.
Iemand die hem beschuldigt van
het gebruiken van de media voor
ĂĂŶĚĂĐŚƚ͕ŚĞŵ͚ŚƵŌĞƌŝŐ͛ŶŽĞŵƚ
en waarschuwt dat de scheidslijn
ƚƵƐƐĞŶƐůĂĐŚƚŽīĞƌĞŶĚĂĚĞƌǀĂŶ
ƉĞƐƚĞŶŽƉŚĞƚǁĞƌŬŇŝŶƚĞƌĚƵŶŝƐ͘
͞/ŶƟŵŝĚĞƌĞŶĚ͕͟͞ĂŐƌĞƐƐŝĞĨ͟ĞŶ
“dreigend” komt het stukje tekst
ŽǀĞƌĚĂƚŶŽŐŐĞĞŶϮϬϬǁŽŽƌĚĞŶ
beslaat.
,ĞƚŝƐĚĞŶĞŐĂƟĞǀĞŬĂŶƚǀĂŶĂůůĞ
;ŽǀĞƌŚĞƚĂůŐĞŵĞĞŶƉŽƐŝƟĞǀĞͿ
ĂĂŶĚĂĐŚƚĚŝĞŶĚƌĠĚĞĂĨŐĞůŽƉĞŶ

ƟũĚŚĞĞŌŐĞŚĂĚ͘͞tĂƚǌŽƵŝĞŵĂŶĚ
bewegen zoiets naar iemand
ĂŶĚĞƌƐƚĞƐƚƵƌĞŶ͍͟ǀĞŶŚĞĞŌ
André overwogen het vechten te
staken, vooral vanwege de angst
van zijn partner voor het leven van
André, maar dergelijke taal maakt
hem juist strijdbaarder. “Dit pik ik
niet meer!”

Want dat is het gevolg geweest
van alles wat hem is overkomen:
ŚŝũŝƐĂƐƐĞƌƟĞǀĞƌŐĞǁŽƌĚĞŶ͕ǌĞŐƚ
waar het op staat en houdt zijn
mond niet meer. “Dat zou ik de
volgende keer als ik een nieuwe
baan zou kunnen krijgen ook doen:
ŵĞǌĞůĨĂŶĚĞƌƐƚĞƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞŶ͗
ŽƉĞŶĞƌĞŶǌĞůĩĞǁƵƐƚĞƌ͘ŽŽƌ
bijvoorbeeld niet te zwijgen over
mijn arbeidshandicap.” Zwijgen
deed hij, omdat hij bang was niet
aangenomen te worden.
/ŶĚĞǀŽƌŝŐĞĞĚŝƟĞǀĂŶĚŝƚ
magazine vertelde André zijn
schrijnende verhaal: hij werd
doelbewust geïsoleerd, beroddeld,
buiten de groep gehouden, en
ƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬǁĞŐŐĞƉĞƐƚĚŽŽƌϴ
medewerkers bij de gemeente
Kampen. “Ik ben gewoon geslacht,
niets meer en niets minder.”
ŝũŶƉĞƐƚĞƌƐǁĂƌĞŶǀŝũĨĚŝƌĞĐƚĞ
collega’s, zijn leidinggevende
en twee mensen van andere
ĂĨĚĞůŝŶŐĞŶ͘͞DŝũŶďĞŶĚĞǀĂŶϴ͕ĚŝĞ
ŝŶŵŝũĞĞŶŐĞŵĂŬŬĞůŝũŬƐůĂĐŚƚŽīĞƌ

Onterecht negatieve reacties maken
André strijdbaar: “Dit pik ik niet meer!”
'ĞůƵŬŬŝŐǌŝũŶĚŝƚƐŽŽƌƚƌĞĂĐƟĞƐ
zeldzaam en zijn er tot nu toe
alleen maar goede ontwikkelingen
geweest. “Als je me een jaar
geleden had gevraagd hoe mijn
leven er nu uit zou zien, dan had ik
dit niet voorzien.” André is vooral
overweldigd door alle aandacht
die zijn zaak en die van andere
ƐůĂĐŚƚŽīĞƌƐŬƌŝũŐĞŶ͘,ŝũŵĂŐŝŶǀĞĞů
media vertellen over wat pesten
op de werkvloer met je doet, en
ook: hoe je het taboe doorbreekt.
“Je wordt gehard, je moet
doorbijten en niet meer loslaten.”

Pesten op de Werkvloer

zagen, omdat ik anders was, een
ďĞĞƚũĞĂůƚĞƌŶĂƟĞĨĞŶŝĞŵĂŶĚŵĞƚ
een arbeidshandicap. Bovendien
hadden we een leidinggevende
die geen normen stelde en zonder
voorbeeldgedrag. Dan kom je in de
jungle terecht.”
Daar ging het volgens hem
namelijk om: hij is een
ĞǆͲƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝƐĐŚĞƉĂƟģŶƚĞŶ
daar had hij het niet expliciet
over gehad toen hij in Kampen
werd aangenomen voor het
klantcontactcentrum.
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Zoals de leidinggevende het
verwoordde: “Ik voel me bekocht”,
waarna hij mijn medische
ŐĞŐĞǀĞŶƐĂĂŶĚĞĐŽůůĞŐĂ͛ƐĚŽŽƌŐĂĨ
om hiermee mijn ontslag te
rechtvaardigen. Maar, dat iemand
dit zegt, zegt al veel over de
cultuur die er op de werkplek
ŚĞĞƌƐƩĞ͕ĚĞŶŬƚŶĚƌĠ͘͞ŶŚĞƚŝƐ
ƚŽĐŚǌŽĚĂƚǁĂƚŝĞŵĂŶĚŽŽŬŚĞĞŌ͕
ĞƌŝƐĂůƟũĚǁĞƌŬ͍͟

EĂƚƵƵƌůŝũŬŚĞĞŌŚŝũŐĞƚǁŝũĨĞůĚŽĨ
hij niet toch het geld zou moeten
aannemen. Dat zou inkomen

ŶĂůƐŽĨŚĞƚŶŽŐŶŝĞƚŐĞŶŽĞŐ
was, kreeg hij daarna nog eens
ϴŵĞŶƐĞŶǀĂŶŚĞƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŽǀĞƌǌŝĐŚŚĞĞŶ͘dĞŶĞŝŶĚĞƌĂĂĚ
diende hij uiteindelijk een
ŽĸĐŝģůĞŬůĂĐŚƚŝŶďŝũĚĞ>ĂŶĚĞůŝũŬĞ
Klachtencommissie Ongewenst
Gedrag. De klachten over pestĞŶŝŶƟŵŝĚĂƟĞŐĞĚƌĂŐĞŶŚĞƚŶŝĞƚ
ingrijpen van zijn leidinggevende
werden gegrond verklaard, maar
de adviezen van de commissie
zijn vrijblijvend: de gemeente is
niet verplicht er iets mee te doen.
Sterker nog, de gemeente huurde
een eigen adviesbureau in om
het tegendeel te bewijzen en het
advies terug te laten draaien.
Woedend was André. De opstelling
van de gemeente was voor hem de
drive om door te vechten voor zijn
gelijk: de pesters moeten worden
ŐĞƐƚƌĂŌ͘,ŝũŝƐŶĂŵĞůŝũŬŶŝĞƚĚĞ
eerste die is weggepest. “Ik weet
van mensen dat ze er ook zijn
uitgejaagd, maar zij durven er niet
voor uit te komen in de media.”
André is wel in gesprek geweest
ŵĞƚĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞǀŝĂŵĞĚŝĂƟŽŶ͕
om er samen uit te komen. “Het
ďĞŐŽŶŵĞƚĐŽŵƉĞŶƐĂƟĞǀĂŶ
een paar duizend euro en een
vaststellingsovereenkomst, maar
ŚĞƚŝƐŶƵĂůŽƉŐĞůŽƉĞŶƚŽƚϮϲ͘ϬϬϬ
euro. Met de voorwaarde dat ik
mijn mond houd. Met andere
woorden: zwijggeld.”

Pesten op de Werkvloer

betekenen en rust. “Ik hoor vaak
dat ik gek ben om het niet aan
te nemen, want ik werkte er

Andre in
Kruispunt

Op de TV in de uitzending van Kruispunt!
ŶĚƌĞǀĞƌƚĞůƚ͗/ŶŽŬƚŽďĞƌŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚĞŶƐƟĐŚƟŶŐWĞƐƚĞŶŽƉ
de werkvloer en de VU/ADRIBA een seminar over ‘pesten op
de werkvloer’. Tijdens deze bijeenkomst werd ik door een
journaliste van de KRO benaderd: ‘Zou je mee willen werken aan
een uitzending van KRO Kruispunt?’ Niets liever wil ik, maar ik
meld dat ik dan wel incognito in beeld wil. “Jammer, dan gaat het
niet door. Ik wil jou namelijk helemaal in beeld hebben. Het gaat
om het doorbreken van een taboe.”
Thuis gekomen overleg ik met E., mijn echtgenoot. We bespreken
ĚĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶƟĞƐǀĂŶŚĞƚ͚ƉƵďůŝĞŬŐĂĂŶ͛͘:ĞŵĂĂŬƚũĞǌĞůĨ
ŬǁĞƚƐďĂĂƌ͘ƌŬƵŶŶĞŶŶĂƌĞƌĞĂĐƟĞƐŬŽŵĞŶ͘dŽĐŚĐŽŶĐůƵĚĞĞƌƚ
mijn man ook: “Je moet je verhaal vertellen André, ik sta
helemaal achter je!”
ĞŽƉŶĂŵĞƐǀŝŶĚĞŶƉůĂĂƚƐŽƉϭϴĚĞĐĞŵďĞƌ͘sĂŶŚĂůĨƟĞŶ͚Ɛ
ochtends tot zes uur ‘s avonds wordt er opgenomen bij ons
thuis,en op het AZC. Ook burgemeester Koelewijn wordt
geïnterviewd op het Stadhuis. Een spannende dag, maar wat
gaaf: wanneer krijg je een cameraploeg in je huis? Dat gebeurt
niet zo vaak: het lijkt wel een spannend jongensboek, waarin ik
ben terechtgekomen.
ĞƵŝƚǌĞŶĚŝŶŐǀĂŶ<ƌƵŝƐƉƵŶƚŝƐŽƉϭϴũĂŶƵĂƌŝ͘KŶŐĞůŽŽŇŝũŬǀĞĞů
ƌĞĂĐƟĞƐŶĂĚĞƵŝƚǌĞŶĚŝŶŐ͘>ŽƵƚĞƌƉŽƐŝƟĞǀĞ͗͞'ĂĚŽŽƌŵĞƚũĞ
ŐĞǀĞĐŚƚ͕ũĞǀĞĐŚƚŽŽŬǀŽŽƌŵŝũ͊͟,ĞƚƟũďůŝũŬƚŐĞŬĞĞƌĚ͕ŚĞƚƚĂďŽĞŝƐ
doorbroken: ‘pesten op de werkvloer’ is een gespreksonderwerp
geworden in de Nederlandse huiskamer.
ĚĞǌĞƵŝƚǌĞŶĚŝŶŐŬŝũŬĞŶŬĂŶǀŝĂŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶƉŽ͘Ŷůͬ
kruispunt/18-01-2015/KN_1665600 ]
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ƚĞŶƐůŽƩĞŶŽŐŵĂĂƌŬŽƌƚ͘DĂĂƌŝŬ
doe het vooralsnog niet, want ik
word al ziek als ik eraan denk. We
ƌĞĚĚĞŶŽŶƐĮŶĂŶĐŝĞĞů͕ũĂŵŵĞƌ
dan.”
André onderneemt juist stappen
ŽŵĞƌĂĐŚƚĞƌƚĞŬŽŵĞŶŽĨǌŝũŶ
pesters juridisch aangepakt
ŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶ͘ĂĂƌŽŵŚĞĞŌŚŝũ
ĂĂŶŐŝŌĞŐĞĚĂĂŶǁĞŐĞŶƐƐŵĂĂĚ
ĞŶůĂƐƚĞƌƚĞŐĞŶϲǀĂŶǌŝũŶƉĞƐƚĞƌƐ͘
“Misschien kan het niet en krijg
ik het dubbel zo hard terug, maar
dan weten we in ieder geval dat
ƐůĂĐŚƚŽīĞƌƐǀĂŶƉĞƐƚĞŶŽƉŚĞƚ
werk slecht hun recht kunnen
halen.”
KŵĚĞǌĞůĨĚĞƌĞĚĞŶŝƐŚŝũϯ
ŵĂĂŶĚĞŶŐĞůĞĚĞŶďŝũĚĞEĂƟŽŶĂůĞ
Ombudsman langs geweest. “Ik
ǀƌĂĂŐŵĞĂĨŽĨŝŬĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ
Kampen kan aanklagen voor
onbehoorlijk gedrag nadat mijn
klacht bij het LKOG gegrond werd
verklaard.”

Daar zit de angst bij het Stadhuis
ǀŽůŐĞŶƐŚĞŵĞŶĚĂĂƌŝƐĚĞƌĞĂĐƟĞ
die hij op zijn blog waarschijnlijk
ook uit voortgekomen: de angst
dat de gemeente onherstelbare
imagoschade lijdt, omdat hij zijn
mond niet wil houden. “Ze hebben
zich lelijk in mij vergist, omdat
ze dachten mij wel even weg te
krijgen.”
Zijn ervaringen deelt hij ook met
ŽŶĚĞƌĂŶĚĞƌĞƐƚƵĚĞŶƚĞŶ͘ŽŚĞĞŌ
hij een docent op Windesheim
in Zwolle geholpen met lessen
sociale veiligheid. “De studenten
waren stomverbaasd dat je
je baan kwijt kunt raken door
lullige collega’s. Ook dat je als
ƐůĂĐŚƚŽīĞƌŵĂĐŚƚĞůŽŽƐƐƚĂĂƚĂůƐũĞ
leidinggevende niet in staat is dit
te stoppen.”
Alle tegenwerking maakt het voor
André wel zwaar om er dag in dag
uit mee bezig te zijn. Hij is dan ook
blij dat hij sinds oktober vorig jaar

ϯĚĂŐĞŶŝŶĚĞǁĞĞŬĂĂŶŝĞƚƐĂŶĚĞƌƐ
kan denken dan aan zijn pesters:
hij is vrijwillig taalcoach bij een
asielzoekerscentrum. “Ik help
ĂƐŝĞůǌŽĞŬĞƌƐŵĞƚĐŽŶǀĞƌƐĂƟĞůĞƐƐĞŶ
onder leiding van een docent
EĞĚĞƌůĂŶĚƐ͘ĂƚŐĞĞŌŵĞǀĞĞů
energie.”
André had nooit gedacht dat hij
dit zou kunnen. “Vroeger had ik dit
niet gekund, maar door alles wat
ĞƌĚĞĂĨŐĞůŽƉĞŶũĂƌĞŶŝƐŐĞďĞƵƌĚ
ŚĞďŝŬŵĞĞƌǌĞůĨǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶ
ŐĞŬƌĞŐĞŶĞŶĚƵƌĨŝŬǀŽŽƌĞĞŶ
groep te staan.”
,ĞƚǌŝũŶĚĞŽŶďĞĚŽĞůĚĞĞīĞĐƚĞŶ
geweest van zijn strijd tegen
pesten op de werkvloer, net als
niet meer bang zijn om een baan
niet te krijgen en werkloos te zijn.
“Ik ben iemand die het taboe op
͚ƉĞƐƚĞŶŽƉĚĞǁĞƌŬǀůŽĞƌ͛ŚĞĞŌ
helpen doorbreken, dus een
betaalde baan zie ik niet meer
gebeuren.”

Andre aan het werk op
ĚĞĚĂŐƚĞŐĞŶƉĞƐƚĞŶ

Pesten op de Werkvloer
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Het woord is aan de deskundige…deze keer:
ƌƐ͘DŝĞŬĞǀĂŶ^ƟŐƚ͕^ŽĐŝŽůŽŽŐĞŶWĞĚĂŐŽŽŐ

Dooddoeners bij pesten op het werk
“Mensen die gepest worden, moeten maar eens weerbaarder worden” of:
͞ũĞŵŽĞƚŶŝĞƚǌŽŝŶĚĞƐůĂĐŚƚŽīĞƌƌŽůďůŝũǀĞŶŚĂŶŐĞŶ͘͟
“Pesten hoort er nu eenmaal bij”
“Je moet maar leren omgaan met de klootzakken in deze wereld.”
Over pesten bestaan veel misverstanden. De oneliners die je vaak om de oren vliegen zijn dooddoeners
ǀĂŶĚĞďŽǀĞŶƐƚĞƉůĂŶŬ͘^ŽĐŝŽůŽŽŐĞŶƉĞĚĂŐŽŽŐDŝĞŬĞǀĂŶ^ƟŐƚŵĂĂŬƚŬŽƌƚĞŵĞƩĞŶŵĞƚĚĞǌĞǀĞƌŬĞĞƌĚĞ
ĚĞŶŬďĞĞůĚĞŶĞŶůĞŐƚƵŝƚĚĂƚƉĞƐƚĞŶǀŽŽƌĂůĞĞŶŬǁĞƐƟĞŝƐǀĂŶĞĞŶǀĞƌǌŝĞŬƚŐƌŽĞƉƐƉƌŽĐĞƐ͕ǁĂĂƌŽŽŬ
werkgevers hun rol in hebben op te pakken.
Deze mensen hebben hier
enorme last van. Het veroorzaakt
stress, psychische en lichamelijke
klachten en een verlaagd
ǌĞůĩĞĞůĚ͘ŶǀĞƌǀŽůŐĞŶƐŬƌŝũŐĞŶ
ǌĞǀĂĂŬƚĞŚŽƌĞŶ;ŽĨŐĂĂŶǌĞǌĞůĨ
ŐĞůŽǀĞŶͿĚĂƚŚĞƚŶŽŐĂĂŶŚĞŶǌĞůĨ
ligt ook.
Niet alleen op school
Dit komt echt niet alleen voor
op scholen. de stelling “kinderen
zijn nu eenmaal wreed” klopt
daarom van geen kanten.
Kinderen worden met empathisch
vermogen geboren en zijn voor
hun ontwikkeling en veiligheid
ũƵŝƐƚĂĬĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶĚĞǌĞ
vermogens.

tĞŐŬŝũŬĞƌƐĞŶƐůĂĐŚƚŽīĞƌƐ
Wegkijkers, mensen die totaal
geen zin hebben zich te verdiepen
in pesten, laat staan in hun eigen
ĂĂŶĚĞĞůĚĂĂƌŝŶŽĨŚƵŶĞŝŐĞŶ
verantwoordelijkheid, helpen
deze clichés de wereld in. Maar
ŽŽŬ;ǀŽŽƌŵĂůŝŐͿƐůĂĐŚƚŽīĞƌƐǀĂŶ
pesten ontwikkelen uit wanhoop
en een grondig verpest mensbeeld
vaak deze denkbeelden: de
wereld bestaat nu eenmaal uit
klootzakken.

Ik heb het niet over goedmoedige,
wederzijdse geintjes en grapjes
maar over echt bedoeld en gericht
pesten. Dit richt enorme schade
aan bij mensen die structureel
worden belaagd: hun spullen
ǁŽƌĚĞŶŬǁŝũƚŐĞŵĂĂŬƚŽĨǌĞŬƌŝũŐĞŶ
ƐƚĞĞĚƐĞĞŶĚƵǁŽĨĞĞŶƉŽƌ;ŽĨ
erger), ze krijgen rare bijnamen,
ŵŽĞƚĞŶĂůƟũĚĚĞƌŽƚŬůƵƐƐĞŶ
uitvoeren, worden buitengesloten
ĞŶĞƌǁŽƌĚƚĂůƟũĚŶĞŐĂƟĞĨŽǀĞƌǌĞ
geroddeld.
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WĞƐƚĞŶŬŽŵƚũƵŝƐƚŽŽŬŝŶ
andere contexten voor: in
bejaardentehuizen, in het leger,
op de werkvloer. Uit onderzoek
ŝƐŐĞďůĞŬĞŶĚĂƚũĂĂƌůŝũŬƐϮϱϬ͘ϬϬϬ
ƚŽƚϯϱϬ͘ϬϬϬŵĞŶƐĞŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞů
worden gepest en dit is nog maar
het topje van de ijsberg. Hoeveel
ŵĞŶƐĞŶǌŽƵĚĞŶĞƌŶŽŐŝŶƐƟůƚĞ
ůŝũĚĞŶ͍
Verziekt groepsproces
WĞƐƚĞŶŝƐĞĞƌƐƚĞŶǀŽŽƌĂůĞĞŶƵŝƟŶŐ
van een verziekt groepsproces:
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elke groep zoekt naar hiërarchie,
normen en regels. Een goed
geleide groep draagt alle leden tot
grote hoogten, maar een slecht
ŐĞůĞŝĚĞŐƌŽĞƉŽĨĞĞŶŽŶǀĞŝůŝŐĞ
groep leidt tot spanningen. Deze
spanningen leiden vervolgens
meestal tot pesten: op zoek
ŶĂĂƌĞĞŶďůŝŬƐĞŵĂŇĞŝĚĞƌ͕ĞĞŶ
zondebok.
In onze moderne wereld leven
ǁĞŝŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ͕ŬƵŶƐƚŵĂƟŐ
gevormde groepen, zoals in het
ŽŶĚĞƌǁŝũƐ;ǀŽŽƌĂůůĞĞŌŝũĚŐĞŶŽƚĞŶ
die nog sociaal moeten leren), op
het werk (op onvrijwillige basis
bij elkaar, allen in een tamelijk
ŵĂĐŚƚĞůŽǌĞƉŽƐŝƟĞͿŽĨŝŶĞĞŶ
bejaardentehuis (onvrijwillig,
ůĞĞŌŝũĚŐĞŶŽƚĞŶ͕ŵĂĐŚƚĞůŽŽƐͿ͘
Juist deze samenstelling stelt
ŚŽŐĞĞŝƐĞŶĂĂŶƐƚĞƌŬĞŶƉŽƐŝƟĞĨ
leiderschap. Als dat ontbreekt,
wat maar al te vaak het geval
is, ontstaan er spanningen. En
ǀĞƌǀŽůŐĞŶƐƉĞƐƚĞŶĞŶƵŝƚƐůƵŝƟŶŐ͘
Twee vormen van pesten op het
werk
Op de werkvloer komt pesten
ŐƌŽĨǁĞŐǀŽŽƌŽƉƚǁĞĞŵĂŶŝĞƌĞŶ͗
Machtsmisbruik door
ůĞŝĚŝŶŐŐĞǀĞŶĚĞŶŽĨŚŽŐĞƌ
ŐĞƉůĂĂƚƐƚĞŶ, niet zelden in de
vorm van seksuele
grensoverschrijdingen
ǁĂĂƌŚĞƚƐůĂĐŚƚŽīĞƌ
ŶŝĞƚƐǀĂŶĚƵƌŌƚĞ
zeggen, omdat
ze - vaker een
vrouw- haar
baan niet
ŬǁŝũƚǁŝůŽĨ
omdat de

repercussies alleen nog maar erger
zullen worden.
En pesten door de collega’s,
waarbij de spanningen in de
ŐƌŽĞƉŽƉŚĞƚƐůĂĐŚƚŽīĞƌǁŽƌĚĞŶ
ĂĨŐĞƌĞĂŐĞĞƌĚ͗ĠĠŶƉĞƌƐŽŽŶŝƐ
ĂůƟũĚĚĞŬůŽƐ͘^ŽŵƐŝƐĚĂƚĚĞ
nieuwkomer, die zich niet meteen
aan de ongeschreven regels houdt
en misschien harder werkt dan
ǌŝũŶŽĨŚĂĂƌĐŽůůĞŐĂ͛Ɛ͕ĚŝĞĚĂƚŶŝĞƚ
ŝŶĚĂŶŬĂĨŶĞŵĞŶ͘KĨŚĞƚŝƐĚĞŐĞŶĞ
ŵĞƚĚĞůĂŐĞƌĞƉŽƐŝƟĞŽĨŝĞŵĂŶĚ
die al eerder gepest is en dat ook
uitstraalt. Dat ligt overigens niet
aan die persoon: de spanning
ǌŽĞŬƚĂůƟũĚĞĞŶƵŝƚůĂĂƚŬůĞƉ͕ŚĞƚůŽƚ
bepaalt wie dat is.
WĞƐƚĞŶŚĞĞŌĂůůĞƐƚĞŵĂŬĞŶŵĞƚ
status en beeldvorming. Met
status omdat het groepsproces
steeds draait om hiërarchie: je
plek in de groep. Hoe hoger die
plek, des te veiliger je bent voor
pesterijen en des te makkelijker
kun je de spanningen op anderen
ĂĨƌĞĂŐĞƌĞŶ;ĂŶĚĞƌĞŶƉƌŽďĞƌĞŶ
buiten beeld te blijven door
zich zo onzichtbaar mogelijk
te gedragen). Misbruik op
het werk is gebaseerd
op macht, die verankerd
is in de structuur van
ŚĞƚďĞĚƌŝũĨ͘/ĞŵĂŶĚŚĞĞŌ
macht omdat hij (zij) daarin
ondersteund wordt door het
ďĞĚƌŝũĨ͘
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Bij pesten staat beeldvorming
centraal. Deze draait erom de
status van de pester(s) en zijn/
hun gedrag te rechtvaardigen.
ĞŶŵĂĐŚƟŐƉĞƌƐŽŽŶŬŽŵƚǁĞŐ
ŵĞƚŇĂƉŽƌĞŶŽĨĞĞŶďƌŝůŽŵĚĂƚ
͞ŚŝũĂůƟũĚŚĞůĞŵĂĂůǌŝĐŚǌĞůĨŝƐ͟
ŽĨ͞ǌŝĐŚŶŽŽŝƚŝĞƚƐǀĂŶĂŶĚĞƌĞŶ
aantrekt”. Voor een persoon met
een lagere plek op de ladder zijn
ĚŝƚũƵŝƐƚĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶǁĂĂƌŚŝũŽĨ
ǌŝũŽŶƚǌĞƩĞŶĚŵĞĞŐĞƉĞƐƚǁŽƌĚƚ͗
ze “rechtvaardigen” die lage plek.
Roddelen is het smeermiddel
waarmee de beeldvorming steeds
ǁŽƌĚƚďĞǀĞƐƟŐĚ͘DĂĂƌƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬ
gaat het niet om de kenmerken,
niet om de normen, maar om het
rechtvaardigen van de status. En
om het rechtvaardigen van het
pesten: dat “ligt immers aan het
ƐůĂĐŚƚŽīĞƌǌĞůĨ͙͟
Dat is ook de reden waarom het
pesten zo hardnekkig kan zijn:
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ŝĞŵĂŶĚĂĂŶƐƉƌĞŬĞŶŽƉǌŝũŶŽĨŚĂĂƌ
pestgedrag is het doorbreken van
de hiërarchie, het aanvechten
ǀĂŶǌŝũŶŽĨŚĂĂƌŚŽŐĞƌĞƉŽƐŝƟĞ͕
door iemand met een lagere
ƉŽƐŝƟĞ͘ĂĂƌŬĂŶŚĂĂƐƚŶŝĞƚĂŶĚĞƌƐ
ĚĂŶŵĞƚŶĞŐĂƟĞǀĞŬƌĂĐŚƚŽƉ
gereageerd worden: de pesterijen
worden dan alleen nog maar
ŚĞǀŝŐĞƌ͕ƚŽƚĚĂƚŚĞƚƐůĂĐŚƚŽīĞƌ
ďĞǌǁŝũŬƚŽĨǀĞƌƚƌĞŬƚ͘ĂŶŬŽŵƚĞƌ
ĂůƐŶĞůĞĞŶŶŝĞƵǁƐůĂĐŚƚŽīĞƌ;ǀĂĂŬ
één van de “onzichtbaren”) voor
in de plaats. Zo kan één pestend
ƚĞĂŵǀĞůĞƐůĂĐŚƚŽīĞƌƐŵĂŬĞŶ͘

Als menselijkheid geen reden is
om pesten aan te pakken, laten
ĚĂŶĮŶĂŶĐŝģůĞŽǀĞƌǁĞŐŝŶŐĞŶ
doorslaggevend zijn. Daar
ǀĂĂƌƚŚĞƚŚĞůĞďĞĚƌŝũĨĞŶĂůǌŝũŶ
werknemers wel bij.
Lees meer over pesten inhet
ďŽĞŬǀĂŶDŝĞŬĞǀĂŶ^ƟŐƚ͗ůůĞƐ
ŽǀĞƌWĞƐƚĞŶ͘ŝũƵŝƚŐĞǀĞƌŝũŽŽŵ͕
de boekhandel en via internet te
bestellen. Dit boek gaat met name

over pesten bij kinderen in het
onderwijs, maar ook over pesten
in de buurt, op het werk en in
tehuizen.
DŝĞŬĞǀĂŶ^ƟŐƚ;ϭϵϲϲͿƐĐŚƌŝũŌ
over opvoeding, onderwijs,
arbeidsmarkt en levensloop. Ze
is vaste columniste van www.
socialevraagstukken.nl en blogt
over diverse onderwerpen op
ŵŝĞŬĞǀĂŶƐƟŐƚ͘ďůŽŐƐƉŽƚ͘Ŷů

Pesten is een
leiderschapsprobleem …
Zoals gezegd duidt pesten op
spanningen in de groep, als
gevolg van tekortschietend,
ĨĂůĞŶĚŽĨŶĞŐĂƟĞĨůĞŝĚĞƌƐĐŚĂƉ͘
WĞƐƚĞŶŝƐĚĂŶŽŽŬǀŽŽƌĂůĞĞŶ
ůĞŝĚĞƌƐĐŚĂƉƐƉƌŽďůĞĞŵ͘dŽĐŚǁŽƌĚƚ
pesten maar al te vaak gezien
ĂůƐƉƌŽďůĞĞŵǀĂŶŚĞƚƐůĂĐŚƚŽīĞƌ͕
in plaats van als signaal dat het
groepsproces verziekt is. Dat komt
ǀŽŽƌĂůŽŵĚĂƚĚĞŵĞĞƌŵĂĐŚƟŐĞŶ
ŝŶŚĞƚďĞĚƌŝũĨďĞůĂŶŐŚĞďďĞŶďŝũĚĞ
ƐƚĂƚƵƐƋƵŽ͘ŶůŝĞǀĞƌŶŝĞƚƚŽĞŐĞǀĞŶ
ĚĂƚǌŝũĞƌŶƐƟŐƚĞŬŽƌƚƐĐŚŝĞƚĞŶ͘
ĂƚŐĞĞŌŶĂŵĞůŝũŬŽƉǌŝũŶŵŝŶƐƚ
gezichtsverlies.

…en kost heel veel geld!
Maar pesten zorgt niet alleen voor
ƉĞƐƚƐůĂĐŚƚŽīĞƌƐ͕ĚŝĞǀĂĂŬǌŝĞŬ
ǁŽƌĚĞŶŽĨǌĞůĨƐĂƌďĞŝĚƐŽŶŐĞƐĐŚŝŬƚ
ƚŚƵŝƐŬŽŵĞŶƚĞǌŝƩĞŶ͘ĞŽŶǀĞŝůŝŐĞ
ƐĨĞĞƌŝŶŚĞƚƚĞĂŵǌŽƌŐƚŽŽŬǀŽŽƌ
ĨŽƵƚĞŶ͕ƐůĞĐŚƚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞ͕
ǀĞƌŵŝŶĚĞƌĚĞƉƌŽĚƵĐƟǀŝƚĞŝƚ͕
minder vernieuwing (want
ŶŝĞŵĂŶĚĚƵƌŌǌŝũŶŶĞŬƵŝƚƚĞ
steken) en meer ziekteverzuim.
WĞƐƚĞŶŬŽƐƚŽƉĚŝĞŵĂŶŝĞƌŐĞůĚ͕
ǀĞĞůŐĞůĚ;ƐĐŚĂƫŶŐĞŶǀĂŶ
ŶĂƟŽŶĂůĞŬŽƐƚĞŶůŽƉĞŶƵŝƚĞĞŶǀĂŶ
ϮƚŽƚϰŵŝůũĂƌĚĞƵƌŽƉĞƌũĂĂƌͿ͘

Pesten op de Werkvloer
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COLUMN:

Effect van pesten kun je testen??

We weten nu wat de gevolgen
zijn voor iemand die op zijn werk
ŐĞƉĞƐƚǁŽƌĚƚ͗:ĞǁŽƌĚƚĞƌůĞƩĞƌůŝũŬ
ziek van. Maar het belangrijkste is
wel dat iemands persoonlijkheid
kan veranderen als hij langer dan
drie maanden structureel wordt
gepest. Soms zie je het ook aan
ŝĞŵĂŶĚ͗ŚŝũŚŽƵĚƚǌŝũŶŚŽŽĨĚ
ĂůƟũĚďĞƐĐŚĞƌŵĞŶĚƚƵƐƐĞŶǌŝũŶ
schouderbladen: beducht voor
ǁĞĞƌĞĞŶƐĐŚĞůĚŬĂŶŽŶŶĂĚĞ͘KĨ
ũƵŝƐƚǀŽŽƌĚĞƐƟůƚĞĚŝĞŶĞĞƌĚĂĂůƚ
als hij een kamer binnenloopt. Hij
weet dat hij overgeslagen wordt
ĂůƐĞƌŬŽĸĞǁŽƌĚƚŐĞŚĂĂůĚ͘,Ğƚ
is niets nieuws meer. Hij wordt
genegeerd.
,ĞƚƐĐŚŝũŶƚĚĂƚǁĂƚĞƌůĞĞŌ͘
En gevoelig is. De Japanse
onderzoeker Masaru Emoto
ontdekte bij zijn onderzoek naar
de vorming van ijskristallen dat
water woorden kan ‘verstaan’.
Water reageert op woorden,
ŐĞĚĂĐŚƚĞŶĞŶĞŵŽƟĞƐĞŶůŝũŬƚŽǀĞƌ
een soort geheugen te beschikken.
,ĞƚĞīĞĐƚǀĂŶĞŶĞƌŐŝĞĞŶ
aandacht kan eenvoudig worden
ervaren met behulp van het
rijstexperiment.

De test zoals ik hem geleerd heb:
Je doet gekookte rijst die veel
ǁĂƚĞƌďĞǀĂƚ͕ǌŽĂůƐ>ĂƐƐŝdŽǀĞƌƌŝũƐƚ͕
in drie potjes.

ǌŽ͛ŶƚĞƐƚũĞǀĂŶŵŝũŶŝĞƚŽƉǌŝĐŚǌĞůĨ͕
maar mijnheer Emoto zal het
experiment wel uit ten treuren
herhaald hebben.

Nu bestaat de mens voor zo’n
ϳϬйƵŝƚǁĂƚĞƌ͖ŚĞƌƐĞŶĞŶǀŽŽƌ
ϵϬй͕ŚĂƌƚĞŶůŽŶŐĞŶϳϵй͕ƐƉŝĞƌĞŶ
ϳϲй͕ůĞǀĞƌϳϬй͕ƚĂŶĚĞŶϭϬй͕ĞŶ
ďůŽĞĚϴϯй͘ĞĂĂƌĚĞďĞƐƚĂĂƚƵŝƚ
ϳϬ͕ϵйƵŝƚǁĂƚĞƌ͘,ĞƚŝƐĞĞŶĨĞŝƚĚĂƚ
als het niet goed met je gaat dat
Het experiment behelst drie
ǁĞŬĞŶ͘dĞŐĞŶƉŽƚũĞϭďĞŶũĞŝĞĚĞƌĞ onmiddellijk aan je uiterlijk is te
zien: pukkels, hooihaar en vaak
ĚĂŐůŝĞĨĚŽŽƌůŝĞĨĚĞǀŽůůĞĞŶǌĂĐŚƚĞ
een vage huidskleur.
klanken tegen hem uit te spreken.
e
dĞŐĞŶŚĞƚϮ potje schreeuw en
ƐĐŚĞůĚũĞ͘ŶŵĞƚƉŽƚũĞϯĚŽĞũĞ
En we weten dat negeren en
schelden een slechte invloed op
helemaal niets. Negeren dus.
ŽŶƐŚĞĞŌ͘DĂĂƌǌŽ͛ŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ
Natuurlijk begrijp je dat er wel iets ĚŝĞĚĂƚĞǀĞŶƉůĂƐƟƐĐŚĞŶ
haarscherp neerzet, dat vind ik
moet gebeuren. Maar toen ik de
test deed wist ik niet dat het zo
toch wel een eyeopener.
zou gaan broeien en schimmelen
ŝŶƉŽƚũĞϯ͘,ŝũƐĐŚƌĞĞƵǁƚŽŵ
De buurvrouw ondertussen zal zich
ǁĞůĂĨŐĞǀƌĂĂŐĚŚĞďďĞŶǁĂĂƌŽŵŝŬ
ĂĂŶĚĂĐŚƚ͊WŽƚũĞϭǌŝĞƚĞƌƵŝƚĂůƐŽĨ
ik de rijst er gisteren in heb gedaan ŝĞĚĞƌĞĚĂŐǌŽƚĞŐĞŶϭϴ͘ϬϬƵƵƌĂĂŶ
en potje 2 krijgt hier en daar wat
ŚĞƚƐĐŚƌĞĞƵǁĞŶĞŶƐĐŚĞůĚĞŶǁĂƐ͙
vieze plekjes.
Column geschreven door Olga
ĚĞůĂĨŽŶƚĂŝŶĞ͘KůŐĂƐĐŚƌŝũŌŝĞĚĞƌ
Hier wordt ook aangetoond dat
ŶĞŐĂƟĞǀĞĂĂŶĚĂĐŚƚŶŽŐĂůƟũĚ
magazine een column voor ons die
beter is dan helemaal geen
tot nadenken over je eigen gedrag
en gedachten aanzet.
aandacht. Natuurlijk staat één
Op alle drie de potjes plak je een
ƐƟĐŬĞƌ͘
ϭŵĞƚĚĞƚĞŬƐƚ͚͗ŝŬŚŽƵĚǀĂŶũĞ͛͘
ϭŵĞƚĚĞƚĞŬƐƚ͚͗ŝŬŚĂĂƚũĞ͛͘
ϭŵĞƚĚĞƚĞŬƐƚ͚͗ŝŬŶĞŐĞĞƌũĞ͛͘
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Dagboek van Rob
ZŽď;ϳϬũĂĂƌͿ

ZŽďŚĞĞŌǌŝĐŚĂůƟũĚǀŽŽƌĚĞǀŽůůĞϭϬϬƉƌŽĐĞŶƚŝŶŐĞǌĞƚǀŽŽƌǌŝũŶǁĞƌŬŐĞǀĞƌ͕
ĞĞŶƐĞŵŝͲŽǀĞƌŚĞŝĚƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͕ĞůŬĞĚĂŐŽƉŶŝĞƵǁ͘ŶŚŝũŚĂĚŚĞƚĞƌŶĂĂƌǌŝũŶ
ǌŝŶ͘dŽƚŽƉĞĞŶĚĂŐŝŶĨĞďƌƵĂƌŝϭϵϳϮĚĞĞůůĞŶĚĞďĞŐŽŶŵĞƚ͚ŚĞƚŬĂƐƟŶĐŝĚĞŶƚ͛͘
De jaren erop voelde ik me in
toenemende mate tegengewerkt,
belemmerd in mijn werk. Ik kreeg
het gevoel dat ze me een kopje
kleiner wilden maken. Alles wees
ŝŶĚŝĞƌŝĐŚƟŶŐ͘DĂĂƌǁŝĞŚĂĚŝŬ
nou eigenlijk tegenover me, vroeg
ŝŬŵĞĂĨ͕ǁĞůŬĞǀŝũĂŶĚǀŽŽƌĂů͘
Een alles overheersende woede,
ĚŝĞĂĨĞŶƚŽĞŶĂĂƌďŽǀĞŶŬǁĂŵ͕
ŚĞĞŌŵĞĂůĚŝĞũĂƌĞŶŽƉĚĞďĞĞŶ
gehouden. Die was mijn redding.
,ŝĞƌĚŽŽƌŚĞďŝŬǀĞƌďĂĂůĂůƟũĚĨŽƌƐ
tegengas kunnen geven.
1979
Ineens werd ik overgeplaatst. Het
was achter mijn rug om geregeld.
Er werd mij voorgehouden dat het
beter was voor mijn carrière om
ŶĂĂƌŚĞƚŚŽŽĨĚŬĂŶƚŽŽƌƚĞŐĂĂŶ͘

Februari 1972
Ik weet nog zo goed hoe het
ďĞŐŽŶ͗ŽƉĞĞŶĚĂŐŝŶĨĞďƌƵĂƌŝŝŶ
͛ϳϮ͕ƟũĚĞŶƐĚĞůƵŶĐŚƉĂƵǌĞ͘DŝũŶ
baas kwam naar me toe en vroeg:
“Rob, wil jij voor mij deze kast
ŶĂĂƌĚĞŽǀĞƌǌŝũĚĞǀĂŶĚĞĂĨĚĞůŝŶŐ
ǀĞƌƉůĂĂƚƐĞŶ͍͟,ŝũǁĞĞƐŽƉĞĞŶ
grote vierkante metalenkast die
moest worden verplaatst over een
ĂĨƐƚĂŶĚǀĂŶǌŽ͛ŶϭϱŵĞƚĞƌ͘
“Meneer Zegers,” antwoordde ik,
”dat kan ik niet alleen. Die kast
is veel te zwaar voor mij alleen.

Wilt u mij helpen, dan proberen
ǁĞŚĞƚƐĂŵĞŶ͍͟͞'ĞĞŶƐƉƌĂŬĞ
ǀĂŶ͕͟ƌĞĂŐĞĞƌĚĞĞŐĞƌƐ͕͞ŝŬŐĞĞĨ
jou de opdracht om die kast te
verplaatsen.” Het was voor mij
echt onmogelijk die kast alleen te
verplaatsen. Bovendien vond ik
het een onredelijke opdracht.
Het voorval eindigde met een
dreigement van Zegers: “Als je nu
weigert deze kast te verplaatsen,
zorg ik er persoonlijk voor dat
je carrière wordt geschaad en
dat jij niets meer bereikt in deze
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͘͟
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/ŬǁĞƌĚǀŽŽƌůŝĐŚƟŶŐƐĨƵŶĐƟŽŶĂƌŝƐ
onder een manager die op het
eerste gezicht een aardige man
leek. Ik kon aanvankelijk best goed
met hem overweg.
Helaas was dat van korte duur. Na
een paar maanden vroeg de man,
die een vriend van Zegers was,
naar later bleek: “Rob, zou jij een
ĨƵŶĐƟĞďĞƐĐŚƌŝũǀŝŶŐǁŝůůĞŶŵĂŬĞŶ
ǀĂŶĚĞĨƵŶĐƟĞĚŝĞũŝũŶƵƵŝƚǀŽĞƌƚ͍͟
DŝũŶĨƵŶĐƟĞǁĂƐŶŽŐŶĞƌŐĞŶƐ
beschreven, dus natuurlijk wilde
ik dat. Geen idee wat hij precies
wilde, maar ik ben aan de slag
gegaan.
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EŽŐǀŽŽƌŝŬŽƉĚĞŚĞůŌǁĂƐ͕ǁĞƌĚ
ik alweer bij hem geroepen: “ik
vind dat jij mee moet draaien met
ĂŶĚĞƌĞĨƵŶĐƟĞďĞƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶ͘͟
,ĂĚŝŬĞƌǀŽŽƌŶŝĞƚƐǌŽǀĞĞůƟũĚ
ingestoken!
Onder zwaar protest ben
ik meegegaan in de andere
procedure die hij voor ogen
had (met vermoedelijk een
ůĂŐĞƌĞŬǁĂůŝĮĐĂƟĞͿ͘ĞŶĞǆƚĞƌŶ
bureau kreeg opdracht de
onder protest geaccepteerde
ĨƵŶĐƟĞďĞƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ;ĞŶͿƚĞ
beoordelen.
ĞŶŚĂůĨũĂĂƌůĂƚĞƌůĂŐĞƌŝŶĞĞŶƐ
ĞĞŶďƌŝĞĨŽƉĚĞŵĂƚǀĂŶ
personeelszaken waarin stond:
͞ZŽď͕ŚĂƌƚĞůŝũŬŐĞĨĞůŝĐŝƚĞĞƌĚŵĞƚũĞ
ƉƌŽŵŽƟĞ͘͟/ŬǁĂƐƐƚŽŵǀĞƌďĂĂƐĚ͘
Bedankt, dacht ik, blijkbaar was
mijn manager toch niet zo’n
beroerde man als ik dacht. Ik wilde
hem daarom persoonlijk bedanken.

DĂĂƌŵŝũŶƉƌŽŵŽƟĞďůĞĞŬ
ŚĞůĞŵĂĂůŶŝĞƚĚĞďĞĚŽĞůŝŶŐ͘dŽĞŶ
ik mijn manager erover sprak,
ǁĞƌĚŚŝũŶĞƌǀĞƵƐ͕ŐƌŝƐƚĞŚŝũĚĞďƌŝĞĨ
uit mijn handen en schreeuwde
hij woedend: “gvd, dit is niet de
bedoeling!” Hij verscheurde de
ďƌŝĞĨĞŶŐŽŽŝĚĞĚĞƐŶŝƉƉĞƌƐŵĞƚ
een wild gebaar in de prullenbak.
Dat kon toch zomaar niet! Ik heb
ŚĞƚĞƌŶŝĞƚďŝũůĂƚĞŶǌŝƩĞŶĞŶŵĞ
beklaagd over mijn manager bij
personeelszaken, waar ik ook om
een adviseur vroeg. Die zei me het
ŚĞůĞǀĞƌŚĂĂůŽƉƉĂƉŝĞƌƚĞǌĞƩĞŶ͗
“Dan zal ik kijken wat ik kan doen.”
KƉĞĞŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐŬƌĞĞŐŝŬϱ
minuten voor een mondelinge
ƚŽĞůŝĐŚƟŶŐ͘ŝũĚĞďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚ͕
die de hele dag duurde, waren
onder andere de door mij
aangeklaagde manager, enkele
personeelsadviseurs, een
ƉƐǇĐŚŽůŽŐĞ͕ĚĞǀŽŽƌǌŝƩĞƌĞŶ
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secretaris van de OR en mensen
van de vakbond.
Aan het eind van de dag kwam
mijn manager naar mij toe en zei:
“Rob, ik had niet verwacht dat je
me deze ellende aan zou doen.”
tĂĂƌŽƉŝŬĂŶƚǁŽŽƌĚĚĞ͗͞ĂƚǌĞůĨĚĞ
geldt voor u.” Een dag later
meldde hij zich ziek. De door hem
ǌĞůĨŽƉŐĞƌŽĞƉĞŶƐƚƌĞƐƐǁĞƌĚŚĞŵ
ƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬĨĂƚĂĂů͗ŚŝũŽǀĞƌůĞĞĚŶŝĞƚ
ůĂŶŐĚĂĂƌŶĂ͘ĞďĞůŽŽĨĚĞƉƌŽŵŽƟĞ
heb ik nooit gekregen.
DŝũŶǀƌŽƵǁǁĞƌŬƚĞďŝũĚĞǌĞůĨĚĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞĞŶŬĞŶĚĞĚĞƐŝƚƵĂƟĞ͘
Ze kende de mensen en wist
precies over wie ik het had. Ze
ŚĞĞŌŽŽŬŽŶĚĞƌĞĞŶĂĂŶƚĂůǀĂŶ
ĚĞǌĞůĨĚĞŵĂŶĂŐĞƌƐŐĞǁĞƌŬƚŽŶĚĞƌ
wie Zegers.
Maar zij kon door de jaren
heen niets anders doen dan mij
steunen.
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dĞŐĞŶĚŝĞŵĂŶĂŐĞƌƐŝŶŐĂĂŶǌŽƵŚĞƚ
einde van haar baan betekenen.
DŝũŶǀƌŽƵǁŐĂĨŵĞƌƵŐŐĞŶƐƚĞƵŶ͕
was een luisterend oor en een
ŬůĂŶŬďŽƌĚ͘ZĞŐĞůŵĂƟŐŐŝŶŐĞŶǁĞ
ƐĂŵĞŶĚĞŚĞŝŽƉŽĨĚĞďŽƐƐĞŶŝŶ͕
ŽŵƐƚŽŽŵĂĨƚĞďůĂǌĞŶ͘
Jaren 80
De jaren erna werkte ik in
een projectgroep. Na het
ƉƌŽũĞĐƚĞŶŶĂŵŝũŶǀĂŬĂŶƟĞ͕
zo werd me toegezegd, zou
ŝŬĞĞŶ͚ŚŽŐĞĨƵŶĐƟĞ͛ŬƌŝũŐĞŶ͘
dŽĞŶŝŬƚĞƌƵŐŬǁĂŵ͕ďůĞĞŬĚĞ
ŚĞůĞĂĨĚĞůŝŶŐ͕ŝŶĐůƵƐŝĞĨƉůĞŬĞŶ
personeel, spoorloos.
Het management verweet me
dingen verkeerd te hebben
begrepen. De manager die
verantwoordelijk was voor de
toezegging was verdwenen en een
lange periode van strijd volgde.

ineens te zwaar. Alle energie was
uit mij weggevloeid. Desondanks
ben ik de hele dag gebleven. ’s
Avonds liep ik terug naar de trein,
toen een man van het bestuur me
vroeg: “Hé Rob, hoe gaat het met
ũŽƵ͍͟/ŬďĂƌƐƩĞŝŶŚƵŝůĞŶƵŝƚĞŶŝŬ
heb minutenlang staan huilen als
een klein kind.

KƉĞĞŶĚĂŐǁĞƌĚĞƌĞĞŶĨƌƵŝƚŵĂŶĚ
bezorgd, zonder kaartje. Een leuk
gebaar van het management,
ĚĂĐŚƚŝŬŶŽŐ͘,ĞƚĨƌƵŝƚďůĞĞŬĞĐŚƚĞƌ
rot van binnen. Dit kon niet goed
bedoeld zijn, was mijn eerste
gedachte. Wat een smerige streek!

Ik zat de volgende dag bij de
huisarts, die me doorstuurde
naar het ziekenhuis. Ik moest
ŵĞǌŝĞŬŵĞůĚĞŶ͘,ĞƚǁĂƐϭϵϵϳ͕
ŝŬǁĂƐϱϮũĂĂƌĞŶŝŬǌĂƚŵĞƚĞĞŶ
ŚĞŌŝŐĞďƵƌŶͲŽƵƚƚŚƵŝƐ͗ĚŽŽĚͲĞŶ
doodmoe, zo ziek als een hond,
ŚĂŶŐĞŶĚŝŶĞĞŶƐƚŽĞů͕ĂůůĞĨƵƚĞŶ
energie was eruit, alles was zwart.

dŝũĚĞŶƐŵŝũŶƌĞͲŝŶƚĞŐƌĂƟĞƚƌĂũĞĐƚ
werd ik aan alle kanten
ƚĞŐĞŶŐĞǁĞƌŬƚ͘dĞŬůĞŝŶĞǁĞƌŬƉůĞŬ͕
ĚĞĨĞĐƚĞďƵƌĞĂƵƐƚŽĞů͕ŝŬŚĞďŚĞƚ
allemaal voorbij zien komen.
Klagen hielp niet, want het was
ŵĂĂƌƟũĚĞůŝũŬ͘KǀĞƌĞĞŶŚĂůĨ
jaar zouden we verhuizen en
dan zouden alle problemen zijn
opgelost, werd me voorgehouden.

Het enige waartoe ik nog in staat
was en waar ik nog enige troost
uithaalde, was het luisteren naar
muziek: Adagio’s bijvoorbeeld van
Bach en Albinoni.

Jaren 90
Ik ging elke dag met de trein naar
mijn werk en als ik dan
vanuit de trein het gebouw
zag liggen, brak het koude
zweet me uit. Met lood in
mijn schoenen liep ik naar
ŵŝũŶǁĞƌŬ͘dĞŐĞŶďĞƚĞƌ
weten in laadde ik me
op voor ik het gebouw
binnen was. Zo zat ik
in elkaar. En de hele dag
stond ik dan op scherp: ik
wist nooit wat er boven
ŵŝũŶŚŽŽĨĚŚŝŶŐ͕ŵĂĂŶĚĞŶ
achtereen.

1999

2002
ĞůĂĂƚƐƚĞϱũĂƌĞŶǁĂƌĞŶŚĞƚ
ŚĞŌŝŐƐƚ͕ŵĞĚĞĚŽŽƌĞĞŶĨŽƌƐĞ
ƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͘DĞŶƐĞŶŵŽĞƐƚĞŶŽƉ
ŚƵŶĞŝŐĞŶĨƵŶĐƟĞƐŽůůŝĐŝƚĞƌĞŶĞŶ
werden ongeschikt verklaard. Dan
ǁĂƐĞĞŶůĂŐĞƌĞĨƵŶĐƟĞǁĞůŵŽŐĞůŝũŬ
ŽƉĞĞŶĂŶĚĞƌĞĂĨĚĞůŝŶŐ͕
ergens anders in het
gebouw.

1997
En toen werd het me
te veel. Ik wilde mijn
computer opstarten en
pakte uit gewoonte eerst
een pen. Vreemd genoeg
lukte dat niet, hij bleek
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DŝũŶĞŝŐĞŶĨƵŶĐƟŽŶĞƌŝŶŐƐŐĞƐƉƌĞŬ
begon met een manager die zei:
“Ik kan jouw bloed wel drinken.”
dŽĞŶŝŬŚĞŵůĂƚĞƌŝŶŚĞƚŐĞƐƉƌĞŬ
vroeg waarom hij zo’n hekel aan
ŵŝũŚĂĚǌĞŝŚŝũ͗͞ũŝũƐƚĞůƚĂůƟũĚŵĂĂƌ
vragen!” Hij voelde zich blijkbaar
aangevallen, omdat ik zinnige
vragen had over mijn werk.

Wat kun je doen als je het gevoel hebt dat je wordt weggepest
door je leidinggevende?
- Licht de OR in.
Ͳ ŽƌŐĂůƟũĚǀŽŽƌƌƵŐŐĞŶƐƚĞƵŶ͕ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚďŝũĚĞKZ͘
>ŝĐŚƚĚĞǀŽŽƌǌŝƩĞƌŽĨƐĞĐƌĞƚĂƌŝƐŽƉƟũĚŝŶŽǀĞƌĚƌĞŝŐĞŶĚĞ
gebeurtenissen.
Ͳ sĞƌǌĂŵĞůďĞƚƌŽƵǁďĂƌĞ͕ƐƚƌŝũĚďĂƌĞĂƐƐĞƌƟĞǀĞĐŽůůĞŐĂ͛ƐŽŵũĞ
heen die je kunnen helpen een strategie te bedenken.
Ͳ DĂĂŬďƌƵŝŬďĂƌĞĂĂŶƚĞŬĞŶŝŶŐĞŶ͗ůĞƩĞƌůŝũŬĞĐŝƚĂƚĞŶŵĞƚĚĂƚƵŵ
ĞŶƟũĚĞƌďŝũ͘
Ͳ WƌŽďĞĞƌďŝũǌǁĂƌĞĚƌĞŝŐŝŶŐĞŶĞĞŶŚĂŶĚƚĞŬĞŶŝŶŐĞŶĂĐƟĞƚĞ
houden. Samen met collega’s sta je sterker.
- Gebruik social media en de pers, maar de laatste alleen in
uiterste gevallen.
Ͳ 'ĞĞĨŶŽŽŝƚŽƉ͘ŽƌŐĚĂƚũĞĞĞƌŐĞǀŽĞůŽǀĞƌĞŝŶĚďůŝũŌ͘ŽƌŐĚĂƚ
ũĞŶŝĞƚǌǁĂĂƌŐĞĨƌƵƐƚƌĞĞƌĚƚŚƵŝƐǌŝƚ͘
Ͳ ^ĐŚƌĞĞƵǁ͘'ĂŶĂĂƌďŽƐŽĨŚĞŝ͕ŵĞƚŽĨǌŽŶĚĞƌƉĂƌƚŶĞƌ͘
^ĐŚƌĞĞƵǁĂůůĞƐǀĂŶũĞĂĨ͕ǌŽŚĂƌĚĞŶǌŽůĂŶŐĂůƐũĞŬĂŶ͘
Ͳ 'ĂƌĞŐĞůŵĂƟŐŶĂĂƌĚĞŚƵŝƐĂƌƚƐ͘ŽƌŐǀŽŽƌĞĞŶŐŽĞĚĂĚǀŝĞƐ͘
Laat je bloeddruk controleren.
- Zorg voor een goede rechtsbijstandsverzekering.

Het was zo iemand die
blindelingse volgzaamheid van
iedereen wilde. Hij brieste tegen
mij: “Stel nou eens, dat er sprake
ǌŽƵǌŝũŶǀĂŶĞĞŶŽŽƌůŽŐƐƐŝƚƵĂƟĞ
en mijn medewerkers zouden
joden zijn op weg naar een
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟĞŬĂŵƉ͕ĚĂŶǌŽƵĚĞŶ
zij mij blindelings en zonder het
stellen van vragen de gaskamers in
ǌŝũŶŐĞǀŽůŐĚ͘DĂĂƌũŝũ͕ũŝũƐƚĞůƚĂůƟũĚ
ŵĂĂƌǀƌĂŐĞŶ;͙Ϳ͘͟
Ik was geschokt en heb direct
ĚĂĂƌŶĂĞĞŶďƌŝĞĨŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶ
naar de hoogste baas van deze
manager. Nooit heb ik wat
ŐĞŚŽŽƌĚŽǀĞƌĚĞďƌŝĞĨŽĨĚŝƚ
bizarre voorval.
dŽĞŶŝŬŵĞƚϱϳũĂĂƌĞŶϯϮ
dienstjaren vertrok, kreeg ik
ŐĞĞŶĂĨƐĐŚĞŝĚ͕ƌĞĐĞƉƟĞ͕ŚĞůĞŵĂĂů
niets. Ik heb geen hand gekregen.
ŽůůĞŐĂ͛ƐŵŽĐŚƚĞŶŐĞĞŶĂĨƐĐŚĞŝĚ
nemen. Dat was hen expliciet
verboden.

Elke keer moest ik het wegleggen,
ŽŵĚĂƚŚĞƚƚĞŚĞŌŝŐǁĂƐ͘DĂĂƌ
met veel moeite en stress is het
gelukt, omdat ik vind dat mensen
moeten weten wat er in zo’n grote
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞĂůůĞŵĂĂůŐĞďĞƵƌƚ͘
DŝũŶůŝũĨƐƉƌĞƵŬŝƐĞŶďůŝũŌ͗͞>ŝĞǀĞƌ
ƐƚƌŝũĚĞŶĚŵĞƚŽƉŐĞŚĞǀĞŶŚŽŽĨĚ
ten onder gaan, dan oneervol te
sterven”.

evenzo snel weer vervangen. Er
blijkt sprake van een veelkoppig
ŵŽŶƐƚĞƌĚĂƚŽŽŬĞƌŽƟƐĐŚĞǁĂƉĞŶƐ
niet schuwt. Na in zijn diepste
ellende nog een uiterste poging te
hebben ondernomen de strijd te
overleven, gaat het mis.

Wil je meer lezen over mijn
ĞƌǀĂƌŝŶŐĞŶ͍>ĞĞƐĚĂŶŵŝũŶďŽĞŬ͗
Zuchtend verleden

ĞĚĂŐǀĂŶǀĂŶĚĂĂŐ
dŽƚŽƉĚĞĚĂŐǀĂŶǀĂŶĚĂĂŐŚĞďŝŬ
het er moeilijk mee. Ik heb vrijwel
ĞůŬĞĚĂŐŚŽŽĨĚƉŝũŶ͘ĂĂƌŽŵďĞŶ
ŝŬĂůůĞƐǀĂŶŵĞĂĨŐĂĂŶƐĐŚƌŝũǀĞŶ͕
op advies van mijn psycholoog.
Gelukkig had ik aantekeningen van
gebeurtenissen. Rapportjes met
ĚĂƚĂĞƌŽƉ͘ĂŐďŽĞŬŇĂƌĚĞŶŽǀĞƌ
hoe ik me had gevoeld en de vele
gesprekken met mijn vrouw.
,ĞƚŽƉƐĐŚƌŝũǀĞŶŬŽƐƩĞŵĞϭϬũĂĂƌ͘

^ĂŵĞŶǀĂƫŶŐ
ĞŶŵĂŶǁŽƌĚƚŐĞĐŽŶĨƌŽŶƚĞĞƌĚ
met duistere machten binnen de
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞǁĂĂƌǀŽŽƌŚŝũǁĞƌŬƚ͘
De tentakels van deze machten
hebben alles en iedereen in hun
greep tot in de verste uithoeken.
Een ongelijke strijd dient zich
ĂĂŶ͘dĞƌƌĞƵƌ͕ŝŶƟŵŝĚĂƟĞĞŶ
vernedering zijn aan de orde van
ĚĞĚĂŐ͘dĞŐĞŶƐƚĂŶĚĞƌƐĚŝĞŚĞƚ
veld moesten ruimen vanwege
geboden weerstand, werden
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bestellen kan op
www.boekscout.nl
;/^E͗ϵϳϴͲϵϰͲϬϮϮͲϬϰϴϯͲϰͿ
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Op naar de Tweede Kamer in Den Haag!
ǌŽǁĞůƌŝĐŚƟŶŐŚĞƚĞŝŐĞŶƉĞƌƐŽŶĞĞů
als naar de buitenwereld. De
ǁĞƌŬŶĞŵĞƌŚĞĞŌŽŽŬĞĞŶŚŽŽƉ
juridische kosten, psychische
schade en raakt zijn baan kwijt.

Voor onze campagne ter
ǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐǀĂŶĚĞƌĞĐŚƚƐƉŽƐŝƟĞ
ǀĂŶƐůĂĐŚƚŽīĞƌƐĞŶŚƵůƉĂĂŶ
werkgevers die te maken krijgen
met pesten op de werkvloer.
^ƟĐŚƟŶŐWĞƐƚĞŶŽƉĚĞtĞƌŬǀůŽĞƌ
begeleidt werkgevers en
werknemers bij ongewenst
ŐĞĚƌĂŐƉƌŽďůĞŵĂƟĞŬŽƉĚĞ
werkvloer. Dit doen wij samen
ŵĞƚĚŝǀĞƌƐĞƉĂƌƟũĞŶ͕ǁĂĂƌŽŶĚĞƌ
de vakbonden, VNO-NCW,
universiteiten en ondernemers.
dŝũĚĞŶƐŚĞƚƵŝƚǀŽĞƌĞŶǀĂŶĚĞ
werkzaamheden bleek telkens
weer dat er een heldere aanpak
na de invoering van beleid
ontbreekt, waardoor zowel
werkgevers als werknemers
ǀĞƌǌĂŶĚĞŶŝŶůĂƐƟŐĞ͕ƉŝũŶůŝũŬĞĞŶ
kostbare juridische trajecten.
Wetgeving (arbowet) en goed
werkgever-/werknemerschap
staan prima beschreven. Ook het
ĨŽƌŵƵůĞƌĞŶǀĂŶƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐŝƐ
redelijk in orde bij bedrijven en
de OR. Gelukkig: dit is een mooie
basis.

Op het moment ontbreekt er
echter een opvolging na het
opstellen van het beleid. Indien
beleid netjes wordt uitgevoerd
ĞŶŶĂŐĞůĞĞĨĚŐĂĂƚŚĞƚǀĂĂŬ
prima. Van deze werkgevers
en werknemers krijgen we
gelukkig niet veel klachten.
Maar als het beleid niet volgens
ĚĞĂĨŐĞƐƉƌŽŬĞŶƌĞŐĞůƐǁŽƌĚƚ
ŶĂŐĞůĞĞĨĚĞŶĞƌŐĞĞŶǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐ
op interne aanwijzingen komt,
ďůŝũŌĞƌŶŝĞƚƐĂŶĚĞƌƐŽǀĞƌĚĂŶ
ũƵƌŝĚŝƐĐŚĞŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶĂĨƚĞ
dwingen bij een rechter. Dit leidt
helaas in vrijwel alle gevallen
tot een niet herstelbare breuk
ŝŶĚĞǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶƐƌĞůĂƟĞƚƵƐƐĞŶ
werkgever en werknemer.
Omdat het gaat om ongewenste
gedragingen op de werkvloer met
alle psychosociale gevolgen van
dien, blijven we achter met een
hoop schade voor werkgever en
werknemer.
De werkgever is veel
juridische kosten en interne
personeelskosten kwijt. Daarnaast
is er een risico op imagoschade
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Ambtenaren waren hierop een
uitzondering dachten wij in eerste
ŝŶƐƚĂŶƟĞ͕ĚĂĂƌĚĞǌĞŶĂĂƌĚĞ><K'
(Landelijke Klachtencommissie
Ongewenst Gedrag) konden gaan.
Dit is een speciale commissie
die de klacht bekijkt, beoordeelt
en een advies uitbrengt voor
werkgever en werknemer. Helaas
ďůĞĞŬŽŽŬĚŝƚŐĞĞŶĂĚĞƋƵĂƚĞ
opvolging. De commissie is alleen
ĞĞŶĂĚǀŝĞƐŽƌŐĂĂŶǁĂĂƌǌĞůĨƐĚĞ
eigen overheid het advies niet van
overneemt. Zo waren we weer
ƚĞƌƵŐďŝũĂĨ͘
^ƟĐŚƟŶŐWĞƐƚĞŶŽƉĚĞtĞƌŬǀůŽĞƌ
ŝƐĞƌŐǀŽŽƌĚĞƉƌĞǀĞŶƟĞǀĞĂĂŶƉĂŬ
en het voorkomen van ongewenst
gedrag, waar mogelijk. Ook
ƐƟŵƵůĞƌĞŶǁĞŝŶƚĞƌŶĞŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ
en verbeteringen binnen
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ͕ŽŶĚĞƌĂŶĚĞƌĞŵĞƚ
een speciaal stappenplan dat we
hebben ontwikkeld samen met
ADRIBA, het gedragscentrum van
ĚĞshŝŶŵƐƚĞƌĚĂŵ͘WƌĞǀĞŶƟĞ
en het hebben van een goed
arbobeleid is heel belangrijk
ŵĂĂƌĞĞŶĂĚĞƋƵĂƚĞŽƉǀŽůŐŝŶŐ
bij ongewenst gedrag op de
werkvloer ook.
Meer regelgeving komt niemand
ten goede maar een duidelijke
handhaving van de bestaande
wetgeving duidelijk wel. Om te
voorkomen dat dit alleen via
gerechtelijke procedures kan, die
zowel werkgever als werknemer
ƟũĚĞŶŐĞůĚŬŽƐƚĞŶ͕ŝƐŽŶƐǀŽŽƌƐƚĞů͗
de LKOG niet alleen beschikbaar
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stellen voor ambtenaren,
maar voor alle werkgevers en
werknemers. Het advies dat zij
uitbrengt moet bindend zijn voor

individuele zaken in behandeling
maar registreren wel en kunnen
ǌĞůĨƚŽƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬŽǀĞƌŐĂĂŶďŝũ
meerdere meldingen.

ďĞŝĚĞƉĂƌƟũĞŶ͘ŽŽƌŚĞƚƵŝƚďƌĞŝĚĞŶ
van de bevoegdheden van dit al
bestaande orgaan kan een hoop
ƟũĚ͕ŐĞůĚĞŶŶĂƌŝŐŚĞŝĚƌĞůĂƟĞĨ
simpel voorkomen worden. Zo
kan zij bijvoorbeeld adviseren
ŵĞĚŝĂƟŽŶŝŶƚĞǌĞƩĞŶŽĨŐĞŶŽŵĞŶ
besluiten terug te draaien. Zo kan
ĞƌůĂĂŐĚƌĞŵƉĞůŝŐ͕ƐŶĞůĞŶŽƉƟũĚ
worden ingegrepen in netelige
ŬǁĞƐƟĞƐ͕ǌŽĚĂƚĚĞƐĐŚĂĚĞďŝũĂůůĞ
ƉĂƌƟũĞŶďĞƉĞƌŬƚďůŝũŌ͘

Dit voorstel is besproken
met de eerder genoemde
samenwerkingspartners en
wordt door hen een warm
hart toegedragen. De huidige
wetgeving en de al in werking
zijnde LKOG worden gebruikt,
zodat er wel een verbeterslag kan
worden gemaakt maar zonder
dat we opnieuw het wiel willen
uitvinden.

Om deze taak goed uit te kunnen
voeren is het noodzakelijk dat
ĚĞ><K'͕ŽĨĞĞŶŐĞůŝũŬƐŽŽƌƟŐĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͕ŬĂŶďĞƐĐŚŝŬŬĞŶ
ŽǀĞƌŽŶĂĬĂŶŬĞůŝũŬĞŵĞĚŝĂƚŽƌƐ͕
vertrouwenspersonen en artsen.
Ook een anoniem meldpunt
voor ongewenst gedrag is nodig
om meerdere meldingen uit een
ǌĞůĨĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞůĂĂŐĚƌĞŵƉĞůŝŐĞƌ
te kunnen detecteren en/
ŽĨďŝũĞƌŶƐƟŐĞŵŝƐƐƚĂŶĚĞŶ͕
ĚĞďĞǀŽĞŐĚŚĞŝĚŚĞďďĞŶǌĞůĨ
onderzoek in te stellen. Wil je al
ŵĞůĚŝŶŐĞŶĚŽŽƌŐĞǀĞŶ͍ĂƚŬĂŶďŝũ
ĚĞŝŶƐƉĞĐƟĞ^t͘ĞŶĞŵĞŶŐĞĞŶ

We hebben samenwerking
ŐĞǌŽĐŚƚŽŵƚĞŬŝũŬĞŶŽĨǁĞĚŝƚŽŽŬ
in de tweede kamer besproken
konden krijgen want alleen
ĚĂĂƌŬƵŶŶĞŶǌĞĚĞǁĞƩĞŶĞŶ
bevoegdheden wijzigen. Samen
met de VU gingen we op pad en
spraken we met VNO-NCW, FNV
ĞŶEs͘^ĂŵĞŶŵĞƚ^ƟĐŚƟŶŐ
Stoppestennu!en de VU zijn we
ĞĞŶƉĞƟƟĞŐĞƐƚĂƌƚ͘
^ĂŵĞŶŵĞƚƐůĂĐŚƚŽīĞƌƐ͕
ǁĂĂƌŽŶĚĞƌŶĚƌĞ,ŽƌƐƟŶŬ
wiens verhaal voorbeeld was
voor de tekortkomingen van de
LKOG’s bevoegdheden, spraken
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we met leden van de tweede
ŬĂŵĞƌĞŶƉŽůŝƟĞŬĞƉĂƌƟũĞŶ͘KƉ
ϮϴĂƉƌŝů͕ǁĞƌĞůĚĚĂŐǀĂŶŐĞǌŽŶĚ
en veilig werken, boden we deze
ƉĞƟƟĞĂĂŶ͘ŝũĚĞŽǀĞƌŚĂŶĚŝŐŝŶŐ
ŐĂĨĚĞǀŽŽƌǌŝƩĞƌǀĂŶƐƟĐŚƟŶŐ
WĞƐƚĞŶŽƉĚĞǁĞƌŬǀůŽĞƌ͕>ĂƵƌĂ
Willemse, beeldend aan dat het
enige wat nog ontbreekt aan
het aanpakken van pesten op
het werk de snelheidscontrole
is. In Nederland is er heel veel
geregeld in wetgeving als het
gaat om aanpakken van pesten
op het werk, maar de handhaving
ŽŶƚďƌĞĞŬƚ͘^ĐŚĂĨĚĞĐŽŶƚƌŽůĞŽƉĚĞ
ŵĂǆŝŵƵŵƐŶĞůŚĞŝĚĂĨĞŶŬŝũŬǁĂƚ
er gebeurt...

:ŽĞƉ^ĞƌƚŽŶƐŽŶĚĞƌƚĞŬĞŶƚĚĞƉĞƟƟĞ

WƌĞĐŝĞƐĞĞŶŵĂĂŶĚůĂƚĞƌŽƉϮϴ
ŵĞŝǁĞƌĚĚĞƉĞƟƟĞďĞƐƉƌŽŬĞŶ
ŝŶĚĞdǁĞĞĚĞ<ĂŵĞƌĚŽŽƌĚĞ
commissie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en minister
ƐƐĐŚĞƌĚĞĞĚďĞůŽŌĞƐŽŵƚĞ
gaan praten met de LKOG en de
directeur van de LKOG liet weten
het een prima idee te vinden de
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞďƌĞĚĞƌďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌƚĞ
maken!
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Petitie: STOP PESTEN OP HET WERK!
DĞƚĚĞǌĞƉĞƟƟĞǁŝůůĞŶǁŝũƉĞƐƚĞŶŽƉĚĞǁĞƌŬǀůŽĞƌĞīĞĐƟĞĨĂĂŶƉĂŬŬĞŶ͊
,ĞƚǀĞƌďĞƚĞƌĞŶǀĂŶĚĞƌĞĐŚƚƐƉŽƐŝƟĞĞŶŚƵůƉĂĂŶƐůĂĐŚƚŽīĞƌƐ͕ŚĞƚƐƟŵƵůĞƌĞŶǀĂŶďĞǁƵƐƚǁŽƌĚŝŶŐǀĂŶĚĞ
ĞƌŶƐƚǀĂŶƉĞƐƚĞŶďŝũŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ͘DĞĞƌƉƌĞǀĞŶƟĞĞŶĂĚĞƋƵĂƚĞƌĞŚĂŶĚŚĂǀŝŶŐďŝũŵŝƐƐƚĂŶĚĞŶ͘
Wij
^ƟĐŚƟŶŐWĞƐƚĞŶŽƉĚĞǁĞƌŬǀůŽĞƌ͕^ƟĐŚƟŶŐ^ƚŽƉWĞƐƚĞŶEƵ͕sƌŝũĞhŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚ;shͿĚƌŝďĂ
Constateren:
ĂƚƉĞƐƚĞŶŽƉĚĞǁĞƌŬǀůŽĞƌĚĞƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐϮƚŽƚϰ
miljard euro per jaar kost.
ĂƚŚĞƚǀĞĞůůĞĞĚǀĞƌŽŽƌǌĂĂŬƚŽŶĚĞƌƐůĂĐŚƚŽīĞƌƐĞŶ
hun omgeving.
ĂƚĞƌŐĞĞŶďĞǀŽĞŐĚĞŝŶƐƚĂŶƟĞŝƐǁĂĂƌŵĞŶŵĞƚĚŝƚ
probleem terecht kan.
Dat er onvoldoende handhaving is bij misstanden.
ĂƚƐůĂĐŚƚŽīĞƌƐĂůƚĞǀĂĂŬŝŶũƵƌŝĚŝƐĐŚŐĞƚŽƵǁƚƌĞŬ
terecht komen.
Dat er onvoldoende bewustzijn van de gevolgen is bij
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ͘
ĂƚĞƌƚĞǁĞŝŶŝŐƉƌĞǀĞŶƟĞĞŶǀŽŽƌůŝĐŚƟŶŐŝƐ͘
ŶǀĞƌǌŽĞŬĞŶĚĂĂƌŽŵĚĞdǁĞĞĚĞ<ĂŵĞƌŽŵƉĞƐƚĞŶŽƉĚĞǁĞƌŬǀůŽĞƌĂĂŶƚĞƉĂŬŬĞŶ͊
Door:
ϭͲ

ϮͲ
ϯͲ

Ğ>ĂŶĚĞůŝũŬĞ<ůĂĐŚƚĞŶĐŽŵŵŝƐƐŝĞKŶŐĞǁĞŶƐƚ'ĞĚƌĂŐƚĞŵĂŬĞŶŵĞƚĂůŐĞŵĞŶĞƚŽĞŐĂŶŐǀŽŽƌ
werkgevers en werknemers, bevoegdheid bindende uitspraken te doen en beschikking over
ŽŶĂĬĂŶŬĞůŝũŬĞǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶƐƉĞƌƐŽŶĞŶͬĂƌƚƐĞŶͬŵĞĚŝĂƚŽƌƐĞŶŚĞƚďĞŚĞĞƌǀĂŶĞĞŶĂŶŽŶŝĞŵ
meldpunt.
sĞƌŚŽŐĞŶďĞǁƵƐƚǌŝũŶĞŶƉƌĞǀĞŶƟĞǀĞŝŶǌĞƚďŝũŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ͘
ĚĞƋƵĂƚĞƌĞƐůĂĐŚƚŽīĞƌŚƵůƉ͘

,ŝĞƌŵĞĞďĞŶŝŬŚĞƚŚĞůĞŵĂĂůĞĞŶƐĞŶŽŶĚĞƌƚĞŬĞŶĚĞǌĞƉĞƟƟĞ͊
Naam

:

....................................................................

Woonplaats

:

....................................................................

E-mail

:

....................................................................

Handtekening

:

....................................................................
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Binnenlands BestuurƐĐŚƌĞĞĨĞƌŚĞƚǀŽůŐĞŶĚĞƐƚƵŬŽǀĞƌ͗

Asscher en VNG gaan pesten op werk aanpakken
ϮϴŵĞŝϮϬϭϱ
Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken gaat samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en
ŵĞƚĚĞǁĞƌŬŐĞǀĞƌƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐĞŶǀĂŬďŽŶĚĞŶƉƌŽďĞƌĞŶƉĞƐƚĞŶŽƉĚĞǁĞƌŬǀůŽĞƌǀĞƌĚĞƌƚĞƌƵŐƚĞĚƌŝŶŐĞŶ͘
,ŝũǌĞŝĚĂƚĚŽŶĚĞƌĚĂŐŝŶĞĞŶĚĞďĂƚŝŶĚĞdǁĞĞĚĞ<ĂŵĞƌ͘

Landelijke campagne
Asscher kondigde vorig jaar al aan meer aandacht aan het probleem van pesten op de werkvloer te
ǌƵůůĞŶďĞƐƚĞĚĞŶ͘DĂĂŶĚĂŐƚƌĂƉƚŚŝũĞĞŶůĂŶĚĞůŝũŬĞĐĂŵƉĂŐŶĞĂĨ͘ŝĞŵŽĞƚĞƌƚŽĞůĞŝĚĞŶĚĂƚŚĞƚĂĂŶƚĂůǀĂŶ
ϱϬϬĚƵŝǌĞŶĚŵĞŶƐĞŶĚĂƚŐĞƉĞƐƚǁŽƌĚƚŽƉĚĞǁĞƌŬǀůŽĞƌ͕ƐŶĞůŬůĞŝŶĞƌǁŽƌĚƚ͘WǀĚ͕ĞŶϲϲǁŝůĚĞŶ
ŵĞĞƌĂĐƟĞǀĂŶĚĞŵŝŶŝƐƚĞƌ͘ĞǁŝůůĞŶĚĂƚĚĞ>ĂŶĚĞůŝũŬĞ<ůĂĐŚƚĞŶĐŽŵŵŝƐƐŝĞKŶŐĞǁĞŶƐƚ'ĞĚƌĂŐ;><K'Ϳ
ŽŽŬŽƉĞŶƐƚĂĂƚǀŽŽƌďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚƌŝũŬƐĂŵďƚĞŶĂƌĞŶ͘KƉĚŝƚŵŽŵĞŶƚǌŝũŶϮϱϯŐĞŵĞĞŶƚĞŶĞŶŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞ
ŝŶƐƚĂŶƟĞƐĂĂŶŐĞƐůŽƚĞŶďŝũĚĞ><K'͕ĚŝĞŝŶϮϬϬϳŝƐŽƉŐĞƌŝĐŚƚ͘
;EWͿ

DŝŶŝƐƚĞƌƐƐĐŚĞƌĚĞĞĚŽŽŬĚĞǀŽůŐĞŶĚĞďĞůŽŌĞǁĂĂƌ:ŽŚŶ<ĞƌƐƚĞŶƐǀĂŶĚĞWǀĚĚĞǀŽůŐĞŶĚĞƚǁĞĞƚŽǀĞƌ
deelde:
:ŽŚŶ<ĞƌƐƚĞŶƐතΛ:ŽŚŶ<ĞƌƐƚĞŶƐϮϴŵĞŝ
Mooie toezegging van @LodewijkA: in gesprek met vakbonden en werkgevers om te komen tot een
ĂĐƟĞƉůĂŶƚĞŐĞŶƉĞƐƚĞŶŽƉŚĞƚǁĞƌŬ͘#PvdA;ϭͿ
KŶŐĞůŽŽŇŝũŬƚƌŽƚƐǌŝũŶǁĞŽƉĚĞǌĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ͊,ĞĞůǀĞĞůĚĂŶŬĂĂŶĂůůĞǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐŵĂĂƌǀŽŽƌĂůĂĂŶĂůůĞ
ondertekenaars!!! Van bekende Nederlanders tot betrokken Nederlanders, dankjulliewel zonder jullie
hadden we dit niet voor elkaar kunnen krijgen.
EĂƚƵƵƌůŝũŬŚŽƵĚĞŶǁŝũŐŽĞĚŝŶĚĞŐĂƚĞŶǁĂƚĞƌŵĞƚĚĞďĞůŽŌĞƐŐĂĂƚŐĞďĞƵƌĞŶŝŶĚĞŶŚĂĂŐ͘tĞ
ŚĞďďĞŶŐŽĞĚĞĐŽŶƚĂĐƚĞŶŵĞƚĚĞĚŝǀĞƌƐĞƉŽůŝƟĞŬĞƉĂƌƟũĞŶĚŝĞĂĐŚƚĞƌĚĞŝŶŚŽƵĚǀĂŶĚĞƉĞƟƟĞǌŝũŶ
gaan staan. Ook zijn we heel nieuwsgierig wat de campagne van het ministerie van Sociale Zaken en
tĞƌŬŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚŐĂĂƚŽƉůĞǀĞƌĞŶĚŝĞŽƉϭũƵŶŝǀĂŶƐƚĂƌƚŝƐŐĞŐĂĂŶ͘sŽůŐŽŶƐŽƉĨĂĐĞďŽŽŬĞŶƚǁŝƩĞƌǀŽŽƌ
het laatste nieuws!

Pesten op de Werkvloer
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In memoriam: Bas Krommenhoek
ĨŐĞůŽƉĞŶũĂŶƵĂƌŝ
verloren we
plotseling een
ĮũŶĞŵĂŶĞŶ
getalenteerd
kunstenaar: Bas
Voor ons
bestuurslid Elsa
was hij haar lieve
man. Ze deelden
ǀĂŶũŽŶŐƐĂĨĂĂŶ
hun levens met
elkaar. Het was
dan ook een grote
schok en een intens
ǀĞƌĚƌŝĞƟŐǀĞƌůŝĞƐ͘
sŽŽƌĚĞƐƟĐŚƟŶŐ
was hij een
bijzondere
illustrator van ons
magazine. In zijn
nagedachtenis
hebben we
samen met Elsa
dit werk van
hem uitgekozen
ĂůƐĂĨƐĐŚĞŝĚĞŶ
eerbetoon.

Door de Spiegel
(zelfportret
kunstenaar Bas
<ƌŽŵŵĞŶŚŽĞŬͿ

Pesten op de Werkvloer
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PESTEN OP DE WERKVLOER.NL
mede mogelijk gemaakt door

STUDIO ONESEVENTWO
design & interactie
STUDIO ONESEVENTWO.NL
TUSSEN DE BOGEN 113
1013 JB AMSTERDAM
020 42 31 647
Wij doen wat we leuk en belangrijk vinden, daarom hebben wij pesten
op de werkvloer een nieuwe website gegeven. De stichting wordt
steeds groter en professioneler, daar hoort ook een professionele
website bij. Neem snel een kijkje op de vernieuwde website!

Pesten op de Werkvloer
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Pesten op de werkvloer; de juridische context
'ƌŽƚĞƌĞǁĞƌŬŐĞǀĞƌƐŵĞƚϱϬŽĨ
meer personeelsleden waar
een ondernemingsraad is
ingesteld, moeten voor hun
arbeidsomstandigheden beleid
de instemming van de OR vragen.
Voor individuele gevallen van
pesten op het werk is voor de
KZŐĞĞŶĨŽƌŵĞůĞƌŽůǁĞŐŐĞůĞŐĚ͘
Wel kan de OR een algemene
cultuur waarin pesten voorkomt
ĂĂŶŬĂĂƌƚĞŶŽĨǌŝũŶƐŽŵŵŝŐĞ
OR-leden bereid om een luisterend
oor te bieden en te adviseren.
Let wel, de vertrouwelijkheid is
daarmee niet gewaarborgd.

WĞƐƚĞŶŽƉĚĞǁĞƌŬǀůŽĞƌ͘ĂƚǌŽƵ
niet moeten gebeuren. En als het
toch gebeurt, moet er worden
opgetreden. Daarover is weinig
ǀĞƌƐĐŚŝůǀĂŶŵĞŶŝŶŐ͘/ŶĚŝƚĂƌƟŬĞů
ga ik in op de juridische inbedding
van de overtuiging dat pesten niet
mag en aangepakt moet worden.
Bij pesten op de werkvloer gaat
ŚĞƚŵĞĞƐƚĂůŽŵĚĞƐŝƚƵĂƟĞĚĂƚ
iemand in loondienst is bij een
werkgever. Er is een werknemer
die zijn werk verricht op grond
van een arbeidsovereenkomst.
Op die arbeidsovereenkomst zijn
de (dwingende bepalingen) in
het Burgerlijk Wetboek (BW) van
toepassing. Ik zal hierna ingaan op
het belang van het BW bij pesten,
ŽĨƚĞƌǀŽŽƌŬŽŵŝŶŐĚĂĂƌǀĂŶ͘
Naast het BW (dat dus gaat

ŽǀĞƌĚĞƌĞůĂƟĞǁĞƌŬŶĞŵĞƌͲ
werkgever) moet de werkgever
zich ook houden aan de eisen
die de overheid stelt aan de
omstandigheden op het werk. In
de Arbeidsomstandighedenwet
is vastgelegd dat de werkgever
beleid moet voeren ter
voorkoming van “psychosociale
ŽǀĞƌďĞůĂƐƟŶŐ͘͟KŶĚĞƌĚŝƚďĞŐƌŝƉ
valt ook pesten. De werkgever kan
ǌĞůĨďĞƉĂůĞŶŚŽĞŚŝũŝŶǀƵůůŝŶŐŐĞĞŌ
aan dit beleid. Hij kan bijvoorbeeld
een klachtencommissie en/
ŽĨĞĞŶǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶƐƉĞƌƐŽŽŶ
ŝŶƐƚĞůůĞŶ͕ŽĨĞĞŶƉĞƐƚƉƌŽƚŽĐŽů
invoeren. De vertrouwenspersoon
kan (alleen met toestemming
van de melder) de melder
begeleiden bij een gesprek met
de direct leidinggevende, de
ĚŝƌĞĐƟĞŽĨĞĞŶƉƌŽĐĞĚƵƌĞďŝũĚĞ
klachtencommissie.

Pesten op de Werkvloer

Werkgevers doen er verstandig
aan om werk te maken van
arbeidsomstandighedenbeleid. In
de eerste plaats omdat hierdoor
pesten kan worden voorkomen.
DĂĂƌŽŽŬŽŵĚĂƚĚĞŝŶƐƉĞĐƟĞ^t
een boete kan opleggen als de
ǁĞƌŬŐĞǀĞƌŝŶŐĞďƌĞŬĞďůŝũŌ͘KŽŬ
ŬĂŶĞĞŶǁĞƌŬŶĞŵĞƌĚĞŝŶƐƉĞĐƟĞ
vragen om een onderzoek te doen.
De kantonrechter in Haarlem
ŚĞĞŌŝŶϮϬϭϮŝŶĞĞŶǌĂĂŬǁĂĂƌŝŶ
ĚĞǁĞƌŬŶĞŵĞƌĚĞŝŶƐƉĞĐƟĞŚĂĚ
ďŝŶŶĞŶŐĞŚĂĂůĚĞŶĚĞŝŶƐƉĞĐƟĞ
een overtreding constateerde van
de Arbeidsomstandighedenwet,
de arbeidsovereenkomst
ontbonden met toekenning van
ĞĞŶǀĞƌŐŽĞĚŝŶŐĚŝĞϮ͕ϱŵĂĂůŚŽŐĞƌ
ligt dan normaal. In dit geval
werkte het gebrek aan beleid
dus ook nog door in een hogere
beëindigingsvergoeding.
Ook het BW biedt belangrijke
ŬĂƉƐƚŽŬŬĞŶǀŽŽƌĞĞŶŐŽĞĚĂŶƟ
pest beleid, en voor de gepeste
werknemer om zijn werkgever
ƚŽƚĂĐƟĞƚĞďĞǁĞŐĞŶ͘ůůĞƌĞĞƌƐƚ
is er de in het BW opgenomen
ĂůŐĞŵĞŶĞǀĞƌƉůŝĐŚƟŶŐĚĂƚ
een werkgever zich als “goed
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werkgever” moet gedragen.
ĂĂƌƵŝƚŬĂŶŽŽŬĚĞǀĞƌƉůŝĐŚƟŶŐ
ǁŽƌĚĞŶĂĨŐĞůĞŝĚŽŵƉĞƐƚĞŶ
te voorkomen dan wel op te
lossen. Daarnaast is in het BW
ĚĞǌŽƌŐǀĞƌƉůŝĐŚƟŶŐŽƉŐĞŶŽŵĞŶ
voor de werkgever om het werk
zo in te richten dat werknemers
ŐĞĞŶƐĐŚĂĚĞŽƉůŽƉĞŶƟũĚĞŶƐŚĞƚ
werk. Handelt een werkgever in
ƐƚƌŝũĚŵĞƚĚĞǌĞtͲǀĞƌƉůŝĐŚƟŶŐĞŶ͕
dan kan een werknemer de
rechter vragen om de werkgever
ƚŽƚĂĐƟĞƚĞĚǁŝŶŐĞŶŽĨŽŵĞĞŶ
schadevergoeding vragen. Dat
is geen gelopen race, al was het
maar omdat de werknemer wel
op zijn minst aannemelijk moet
maken (en dus met bewijsstukken

moet kunnen onderbouwen) dat
de werkgever in gebreke is (en hij
ĚĂĂƌĚŽŽƌƐĐŚĂĚĞŚĞĞŌŐĞůĞĚĞŶͿ͘
KƉϭũƵůŝϮϬϭϱĂ͘Ɛ͘ǁŽƌĚƚŚĞƚ
ontslagrecht in het BW aangepast
door in werking treding van het
belangrijkste deel de nieuwe Wet
Werk en Zekerheid. Op grond
van de WWZ kan de rechter een
billijke vergoeding bij beëindiging
van de arbeidsovereenkomst
toekennen als er sprake is van
ĞƌŶƐƟŐĞǀĞƌǁŝũƚďĂĂƌŚĞŝĚǀĂŶĚĞ
werkgever. Het onvoldoende
ingrijpen bij pesten kan
mogelijk een billijke vergoeding
rechtvaardigen. Ook is nieuw dat
ĞƌĞĞŶǁĞƩĞůŝũŬĞǀĞƌƉůŝĐŚƟŶŐŝƐ
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voor de werkgever om, wanneer
hij tot ontslag wil overgaan, een
herplaatsingsonderzoek moet
hebben gedaan. Ook dit kan in
ƐŽŵŵŝŐĞƐŝƚƵĂƟĞƐǀĂŶƉĞƐƚŐĞĚƌĂŐ
van belang zijn.
sŽŽƌǀĞƌĚĞƌĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞ
over de juridische context en
mogelijkheden van (voorkoming
van) pesten op de werkvloer
verwijs ik naar de website van de
^ƟĐŚƟŶŐWĞƐƚĞŶŽƉĚĞtĞƌŬǀůŽĞƌ͘
ŵŬĞsƌĞƵŐĚĞŶŚŝů
Arbeidsrecht advocaat in Haarlem
ďŝũZĞŝũŶĚĞƌƐsƌĞƵŐĚĞŶŚŝůŽƫŶŐĂ
Advocaten
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Wat doe je als jaloezie je wegpest?
Sandra vertelt haar schrijnende verhaal
tŝĞŝŶĚĞǌŽƌŐǌŝƚ͕ŚĞĞŌƚŽĐŚŚĞƚďĞƐƚĞǀŽŽƌŵĞƚĚĞŵĞŶƐĞŶĚŝĞĐĞŶƚƌĂĂůƐƚĂĂŶĞŶĚĞĐŽůůĞŐĂ͛Ɛ͍ůƐĞƌǀĂƌĞŶ
verzorgende van (dementerende) ouderen was Sandra begaan met haar bewoners en haar collega’s, maar
één collega keerde zich tegen haar.
Lees hier haar schrijnende verhaal.
2011
^ŝŶĚƐŵŝũŶϭϲe werk ik al in de
ouderenzorg en ik denk dat ik
ŶƵǌŽ͛ŶϯϬũĂĂƌĚĞŵĞŶƚĞƌĞŶĚĞ
ouderen verzorg, de laatste
jaren veel in kleinschalig wonen
ĚĞŵĞŶƟĞ͘sĂŶĚĂĂƌĚĂƚŝŬĞŝŶĚ
ϮϬϭϬǁĞƌĚŐĞǀƌĂĂŐĚƚĞŚĞůƉĞŶ
bij het opstarten van een nieuwe
kleinschalige woonvorm binnen
ĞĞŶǌŽƌŐŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͘

Niet iedereen had evenveel
ervaring met dit soort zorg, maar
ĚĂƚŐĂĨŶŝĞƚ͕ǁĂŶƚǁĞŬŽŶĚĞŶ
van elkaar leren. We stonden
open voor elkaars mening en
ervaringen, op één collega na.

2012
In het begin ging het heel goed.
Door mijn jarenlange ervaring ging
ŚĞƚĂůƐǀĂŶǌĞůĨƐƉƌĞŬĞŶĚ͘>ŽŐŝƐĐŚ͕
want de zorg voor dementerende
ouderen is mijn passie!

“Sandra: Ik kon er niet tegenop en heb me
uiteindelijk ondergeschikt opgesteld.”
Ik heb er heel veel (ook vrijwillige)
ƵƌĞŶŝŶŐĞƐƚŽŬĞŶ͘ĂƚŐĂĨŵŝũĞĞŶ
heel goed gevoel en het werd
gewaardeerd door collega’s en de
ĨĂŵŝůŝĞƐ͘,ĞůĂĂƐŐŽůĚĚŝƚŶŝĞƚǀŽŽƌ
die ene collega. Uit jaloersheid
negeerde ze me en vermeed ze
elk contact met me. Niets dat ik
aandroeg was goed in haar ogen.
Mijn collega, die veel volgens
theorie werkte, kon zich moeilijk
ŝŶůĞǀĞŶŝŶĂŶĚĞƌĞŶ͘ĂƚŚĞĞŌƟũĚ
nodig, dacht ik, dat komt wel goed.
Ik wilde het met haar op te lossen,
maar zij wilde er niets van weten
en ze is verbaal veel sterker dan ik.

ŝŶĚϮϬϭϭǁĞƌĚĚĞŶŝĞƵǁĞ
woonvorm geopend, met een
compleet nieuw zorgteam. Het
team, dat bestond uit enthousiaste
mensen met verschillende
werkervaringen in de zorg, had
maar een doel: een gevoel van
thuis bieden aan dementerende
ouderen.

Zij had de minste ervaring met
dementerende ouderen.
Deze collega deed namens ons
ŚĞƚĐŽŶƚĂĐƚŵĞƚĚĞĨĂŵŝůŝĞǀĂŶĚĞ
cliënten. Ze had graag de leiding
en de touwtjes in handen, al was
ze geen leidinggevende.

Pesten op de Werkvloer

Het regende bij mij klachten van
ƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐ͕ĐŽůůĞŐĂ͛ƐĞŶĨĂŵŝůŝĞůĞĚĞŶ
over haar neerbuigende en
dominante houding. Mensen
uit het team klaagden bij mijn
teammanager, maar die nam de
ŬůĂĐŚƚĞŶŶŝĞƚƐĞƌŝĞƵƐ͘/ŬŬĂĂƌƩĞĚĞ
klachten ook aan, maar ook mij
ŐĞůŽŽĨĚĞǌĞŶŝĞƚ͘ŶĚĂƚƌĂĂŬƚĞŵĞ
enorm, omdat ik zo begaan ben
met iedereen.
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ĞƐĨĞĞƌǁĞƌĚĞƌŶŝĞƚďĞƚĞƌŽƉ͗
mijn collega probeerde me weg
te pesten door me te negeren,
ontlopen, boze blikken toe te
werpen en leugens te vertellen
aan de teammanager. Als blikken
ŚĂĚĚĞŶŬƵŶŶĞŶĚŽĚĞŶ͙
Juni 2013
Ik kon er niet tegenop en heb
me uiteindelijk ondergeschikt
opgesteld. Ik slikte alles, in de
hoop dat het over zou gaan. Dat
was precies wat ze wilde en zij
voelde zich prima.
Maar ik voelde me er ellendig
ŽŶĚĞƌĞŶŚĞďŚĞƚĞĞŶŚĂůĨ
jaar volgehouden. Voor de
uitdaging ben ik psychologie gaan
studeren en daar kwam ik haar
ƚƌĞŬũĞƐƚĞŐĞŶ͗ĚĞŶĂƌĐŝƐƟƐĐŚĞ
persoonlijkheidsstoornis.
In juni vroeg ik haar iets over een
bewoner. Ik wist hoe ik het moest
oplossen, maar ze weigerde het
aan mij over te laten. Ze reageerde
dominant en neerbuigend, ook
ƚĞŐĞŶĞĞŶĨĂŵŝůŝĞůŝĚǀĂŶĞĞŶ
andere bewoner, die iets aan

Ik moest me al snel melden bij
ĞĞŶďĞĚƌŝũĨƐĂƌƚƐĞŶŽƉŐĞƐƉƌĞŬ
bij de teammanager en iemand
van personeelszaken. Ik ging
met knikkende knieën naar het
gesprek.
Het werd een klap in mijn
ŐĞǌŝĐŚƚŵĞƚǀĞĞůŬƌŝƟĞŬ͘/ŬŬƌĞĞŐ

“Sandra: Ik slikte alles, in de hoop dat het over
zou gaan. Maar ik voelde me er ellendig onder.”
mij kwam vragen. Mijn collega
antwoordde kleinerend, waarop
ŚŝũĂĨĚƌŽŽƉ͘ĞǌĞůĨĚĞǁĞĞŬƐƚŽƌƩĞ
ŝŬŝŶ͕ƟũĚĞŶƐĞĞŶŐĞƐƉƌĞŬŵĞƚĞĞŶ
collega. Zij meldde me ziek.
dŽĞŶĞƌŶŝĞƚǀĞĞůůĂƚĞƌŽǀĞƌĚĞ
ƐĨĞĞƌŝŶŚĞƚƚĞĂŵǁĞƌĚŐĞƐƉƌŽŬĞŶ͕
ďĂƌƐƩĞŵŝũŶĐŽůůĞŐĂŝŶŚǇƐƚĞƌŝƐĐŚ
huilen uit na klachten van
verschillende mensen in het team.
Dat kon ze heel goed: overdrijven.
Ze kon overdreven enthousiast,
ďŽŽƐ͕ŵĂĂƌŽŽŬǀĞƌĚƌŝĞƟŐǌŝũŶ͘Ŷ
ĚĂƚĚĂŶŚĞĞůŐĞůŽŽĨǁĂĂƌĚŝŐ͙

de wildste verwijten naar mijn
ŚŽŽĨĚŐĞƐůŝŶŐĞƌĚ͕ŵĞƚŚĞĞůǀĞĞů
leugens. Mijn opdracht: na mijn
ǁĞĞŬũĞǀĂŬĂŶƟĞ͕ĚŝĞŝŬĂůĞĞƌĚĞƌ
had gepland, weer aan het werk
en me dus beter melden. Ik ging
ĞŵŽƟŽŶĞĞůŶĂĂƌŚƵŝƐ͘
tĞǌŝũŶĞĞŶǁĞĞŬŝŶdƵŶĞƐŝģ
geweest. Overdag hield ik me
goed, maar ‘s nachts huilde ik
aan een stuk door. Aan het eind
van de week vond mijn man het
ŐĞŶŽĞŐ͗ŚŝũŚĞĞŌŵĞǌŝĞŬŐĞŵĞůĚ͕
op zondag.
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Maandagmiddag ging ik met lood
in mijn schoenen naar een gesprek
ŵĞƚĚĞĐůƵƐƚĞƌŵĂŶĂŐĞƌĞŶĚĞǌĞůĨĚĞ
van personeelszaken. En weer
was het raak: opnieuw kreeg ik
ĚĞŵĞĞƐƚĂĨƐĐŚƵǁĞůŝũŬĞǀĞƌǁŝũƚĞŶ
ŶĂĂƌŵŝũŶŚŽŽĨĚ͘ŽǌŽƵŝŬǌĞĞƌ
ŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞĞůǌŝũŶ͘/ŬŵŽĞƐƚŵŝũŶ
excuses aanbieden aan mijn collega
en mijn teammanager, zonder dat
ik echt te horen kreeg waarom.
Verward en verslagen zat ik
tegenover hen. Ik moet wat
zeggen, dacht ik, maar er kwam
niets uit mijn mond. Van buiten
ǁĂƐŝŬƌƵƐƟŐĞŶǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬ͕ŵĂĂƌ
mijn hart huilde verschrikkelijk.
Ik heb al mijn verdriet en onmacht
opgeschreven in een dagboek. Ik
kreeg het advies mijn verdriet te
laten lezen aan mijn teammanager.
Zij reageerde toen heel begripvol
ĞŶůŝĞĨ͘
Maar ook dat keerde zich tegen
me: ze gebruikte het dagboek als
voer voor geschut.
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Ik zou het geschreven hebben
om mijn collega zwart te maken.
Daarom moest ik mijn excuses
aanbieden.

nooit problemen. Hoezo was er
ŐĞĞŶǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶ͍DŽĞƐƚŝŬĚĂŶ
ĞĞŶĂŶĚĞƌĞďĂĂŶǌŽĞŬĞŶ͍,Ğƚ
ĂŶƚǁŽŽƌĚǁĂƐǀŽůŵŽŶĚŝŐũĂ͙

Juli 2013

’s Avonds kreeg ik een sms’je van
mijn teammanager. Ik kon beter
thuisblijven na zo’n gesprek.
Hoe graag ze me kwijt wilden,
bleek wel toen ik op advies van
ƌĞĐŚƚƐďŝũƐƚĂŶĚĂĂŶŐĂĨĚĂƚŝŬǁŝůĚĞ
blijven komen werken. Ik kreeg
vrijstelling om te werken, via de
ŵĂŝů͙

Ik ging weer aan het werk.
ĂŐĞůŝũŬƐŽƉĚĞĮĞƚƐ͕ǌŽĚĂƚŝŬ
huilend heen en weer kon en
niemand het zag. Ik was murw
geslagen en down, en vroeg me
ƌĞŐĞůŵĂƟŐĂĨŽĨŝŬǀĞƌĚĞƌǁŝůĚĞ
leven.
Maar langzaamaan krabbelde ik
weer wat op, dankzij de steun
ǀĂŶĐŽůůĞŐĂ͛Ɛ͕ĚĞĨĂŵŝůŝĞƐĞŶ
vrijwilligers. De collega die mij
wilde wegpesten begon weer
semi-normaal tegen mij te doen.
En toen kreeg ze een andere
ďĂĂŶďŝŶŶĞŶĚĞǌŽƌŐŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͘
Ze draaide weer als een blad om:
kleineren, niet aankijken, negeren,
het was vreselijk!

Een week later kreeg ik opnieuw
een uitnodiging voor een gesprek.
Ik zou er verstandig aan doen
iemand mee te nemen. Dagenlang
ƐƉŽŽŬƚĞŚĞƚĚŽŽƌŵŝũŶŚŽŽĨĚ͗
tĂĂƌŽŵ͍,ĂĚŝŬĞĞŶďĞǁŽŶĞƌ
ůĂƚĞŶǀĂůůĞŶ͍,ĂĚŝŬǀĞƌŬĞĞƌĚĞ
ŵĞĚŝĐŝũŶĞŶŐĞĚĞĞůĚ͍
Er zou iemand van rechtsbijstand
met me mee, maar hij was de
ĂĨƐƉƌĂĂŬǀĞƌŐĞƚĞŶ͘

Oprechte excuses, maar ik zat wel
opnieuw alleen in een gesprek met
mijn teammanager en degene van
personeelszaken. Het enige wat
ik heb gevraagd is waarom. Ook
wilde ik dat ze alles uit het gesprek
ŽƉƉĂƉŝĞƌǌŽƵĚĞŶǌĞƩĞŶ͘
EĂƟĞŶŵŝŶƵƚĞŶƐƚŽŶĚŝŬǁĞĞƌ
buiten, met een stapel papieren
en een contactverbod. Ook mocht
ŝŬŶŝĞƚŽƉŵŝũŶůŽĐĂƟĞŬŽŵĞŶ͘,Ğƚ
ĞŶŝŐĞƉŽƐŝƟĞǀĞƵŝƚŚĞƚŐĞƐƉƌĞŬ
was dat ik niet werd beschuldigd
ǀĂŶĨŽƵƚĞŶŵĞƚĚĞǌŽƌŐǀŽŽƌŽĨĚĞ
omgang met de bewoners.
Het contact met mijn werkgever
ǀĞƌƐůĞĐŚƚĞƌĚĞ͕ĂůďůĞĞĨŝŬŚĞĞů
vriendelijk. Ik kreeg de meest
verschrikkelijke teksten onder
ogen. Ik voelde me net een
crimineel. Wat was ik bang.
ZĞĐŚƚƐďŝũƐƚĂŶĚŚĞĞŌƚŽĞŶĞĞŶ
jurist ingeschakeld.

Oktober 2013
De rust keerde de maanden
erop weer wat terug, maar op
ϳŽŬƚŽďĞƌŐŝŶŐŚĞƚǁĞĞƌŵŝƐ͘
dŝũĚĞŶƐŵŝũŶǌŝĞŬƚĞͲĞǀĂůƵĂƟĞ
vertelde ik opgetogen dat
het goed met me ging en
dat de bewoners blij
met me waren. Mijn
teammanager en
personeelsmanager
hadden een
andere mening:
het vertrouwen in mij
ǁĂƐǁĞŐ͘dĞĐůŽƐĞŵĞƚ
ĐŽůůĞŐĂ͛ƐĞŶƚĞŝŶƟĞŵ
ŵĞƚĚĞĨĂŵŝůŝĞ͘
,ƵŚ͍,ŽŽƌĚĞŝŬĚĂƚ
ĞĐŚƚ͍ƌŽŽŵŝŬĚŝƚ͍
Ik kon inderdaad
ŐŽĞĚŵĞƚĨĂŵŝůŝĞĞŶ
collega’s, maar ik had
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November 2013
Wat moet je doen als je het gevoel hebt dat je wordt weggepest?
Het ergste vond ik dat ik geen
ĂĨƐĐŚĞŝĚŵŽĐŚƚŶĞŵĞŶǀĂŶ
ďĞǁŽŶĞƌƐĞŶĨĂŵŝůŝĞ͘KŽŬǀŽŶĚŝŬ
ŚĞƚĚĞƐƟũĚƐǌŽũĂŵŵĞƌĚĂƚŵŝũŶ
collega’s niet voor me op waren
gekomen.
ĐŚƚĞƌĂĨŚŽŽƌĚĞŝŬĚĞŵĞĞƐƚ
vreselijke dingen: mijn
collega’s hadden net als ik
een contactverbod gekregen.
sƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐ͕ďĞǁŽŶĞƌƐĞŶĨĂŵŝůŝĞƐ
ǁĂƌĞŶƚĞǀĞƌŐĞĞĨƐǀŽŽƌŵŝũ
ŽƉŐĞŬŽŵĞŶĞŶŚĂĚĚĞŶǌĞůĨƐĞĞŶ
ďƌŝĞĨŶĂĂƌĚĞĚŝƌĞĐƟĞŐĞƐƚƵƵƌĚ͘
23 december 2013
Begin december kreeg ik een
uitnodiging voor een gesprek op
ϮϯĚĞĐĞŵďĞƌ͘EĂŢĞĨĂůƐŝŬǁĂƐ͕
ĚĂĐŚƚŝŬ͗ĞĞŶŵŽŽŝŬĞƌƐƚĐĂĚĞĂƵ͖
ze bieden mij excuses aan. Ik was
er van overtuigd dat ik weer kon
beginnen.
In plaats daarvan werd me verteld
dat ik ontslag kon nemen met
wederzijds goedvinden.
Mijn jurist raadde me aan dit te
doen. Een rechtszaak zou niet
alleen mij, maar ook mijn man en

භ
භ
භ
භ
භ

<ŽŵǀŽŽƌũĞǌĞůĨŽƉ͕ŶŝĞŵĂŶĚĂŶĚĞƌƐĚŽĞƚŚĞƚ͘
tĞĞƐŶŝĞƚƚĞůŝĞĨ͘
ƵƌĨŶĞĞƚĞǌĞŐŐĞŶ͘
ŽĞŬŝĞŵĂŶĚŽƉĚŝĞŵĞƚũĞŵĞĞĚĞŶŬƚ͘
EĞĞŵĂůƟũĚŝĞŵĂŶĚŵĞĞŝŶĞĞŶŽĸĐŝĞĞůŐĞƐƉƌĞŬ͘:ĞďĞŶƚǌŽ
verward dat je niets meer terug kan halen.
භ dĞŬĞŶŐĞĞŶĨŽƌŵƵůŝĞƌĞŶǌŽŶĚĞƌĞƌŵĞƚĞĞŶũƵƌŝƐƚŽĨĂĚǀŽĐĂĂƚ
naar gekeken te hebben.

kinderen, veel leed bezorgen. Ik
heb met moeite getekend.
/ŬŚĞďǀŝĂďƌŝĞǀĞŶĂĂŶĨĂŵŝůŝĞƐ͕
collega’s en vrijwilligers en
ĞĞŶĂƩĞŶƟĞǀŽŽƌĚĞďĞǁŽŶĞƌƐ
ĂĨƐĐŚĞŝĚŵŽĞƚĞŶŶĞŵĞŶǀĂŶ
ŝĞĚĞƌĞĞŶ͘ĞŶƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĂĨƐĐŚĞŝĚ
ǌĂƚĞƌŶŝĞƚŵĞĞƌŝŶ͙

sĂŶĚĂĂŐĚĞĚĂŐ
dŽƚŽƉĚĞĚĂŐǀĂŶǀĂŶĚĂĂŐǀĂůŝŬ
terug in dat verdriet. Ik heb heel
ǀĞĞůƐƚĞƵŶǀĂŶĨĂŵŝůŝĞ͕ǀƌŝĞŶĚĞŶĞŶ
collega’s van mijn eerste werkplek
gehad. Deze collega’s wilden
ĂĐƟĞŽŶĚĞƌŶĞŵĞŶ͕ŵĂĂƌĚĂƚŚĞď
ik tegengehouden. Het zou het
alleen maar erger maken, dacht ik.

Februari 2014
ϭĨĞďƌƵĂƌŝďĞŶŝŬĚĞǁǁŝŶŐĞŐĂĂŶ
en pas toen brak ik helemaal,
zowel geestelijk als lichamelijk.
/ŬůĞĞĨĚĞŝŶĞĞŶŚĞĞůĚŝĞƉĚĂůĞŶ
het lukte me nauwelijks weer wat
omhoog te kruipen. Ik dacht echt:
hier kom ik echt nooit meer uit.
Met hulp en medicijnen ging het
beetje bij beetje steeds iets beter.

Ik werk nu weer op een nieuwe
ůŽĐĂƟĞ͕ǀŝĂĞĞŶŽƵĚͲĐŽůůĞŐĂǀĂŶ
mijn eerste werkplek. Ik kan
ĞƌǁĞĞƌŚĞůĞŵĂĂůŵĞǌĞůĨǌŝũŶ
gelukkig, en mijn hart en mijn
passie volgen.
DŝũŶŐĞǌŝŶĞŶĨĂŵŝůŝĞǀŽĞůĞŶŶŽŐ
steeds wel dat ik niet meer de
oude ben. Ik heb nog hulp en zit
ŶŽŐŝŶĞĞŶƌŽƵǁƉƌŽĐĞƐ͘/ŬĚƵƌĨ
niet naar het dorp van mijn vorige
ůŽĐĂƟĞĞŶĚĞǁŝŶŬĞůƐǀĞƌŵŝũĚ
ik ook. Nog steeds heb ik geen
contact met mijn toenmalige
collega’s, ze hebben me in de
steek gelaten. Mijn vertrouwen
is helemaal weg en door mijn
onzekerheid heb ik heel veel
angsten. De wond in mijn hart
staat nog wagenwijd open.
Ik ben zo vals beschuldigd en
mensonwaardig behandeld.
Dat mij dit is overkomen is
ŽŶŐĞůŽŽŇŝũŬ͘ƌǌĂůǌĞŬĞƌĞĞŶŇŝŶŬ
ůŝƩĞŬĞŶďůŝũǀĞŶǌŝƩĞŶ͘,ĞƚŝƐĞĞŶ
periode die je nooit meer vergeet!
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ĞƐƟĐŚƟŶŐƉƌĞƐĞŶƚĞĞƌƚ͗

Het Pesten Preventie Programma!
Wordt het vaak angstvallig
ƐƟůĂůƐũĞĚĞĂĨĚĞůŝŶŐŽƉŬŽŵƚ͕
verdwijnen bestanden waar je
ůĂŶŐĂĂŶŐĞǁĞƌŬƚŚĞďƚŽĨǁŽƌĚƚ
ũĞƐƚĞůƐĞůŵĂƟŐŶŝĞƚŵĞĞŐĞǀƌĂĂŐĚ
ǀŽŽƌĚĞůƵŶĐŚŽĨĂŶĚĞƌĞ
ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͍

gaan. Dus gaan wij de werkvloer
op en zoeken samenwerking met
ĚŝǀĞƌƐĞďĞĚƌŝũǀĞŶĞŶŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ
om bewustwording te vergroten
en te helpen kijken hoe ze het
beste dit onderwerp aan de orde
kunnen stellen.

WĞƐƚĞŶŝƐƐĂŵĞŶŵĞƚ
machtsmisbruik, (seksuele)
ŝŶƟŵŝĚĂƟĞĞŶƌĞƐƉĞĐƚůŽŽƐŽŵŐĂĂŶ
onderdeel van Ongewenst Gedrag
ďŝŶŶĞŶŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐĞŶůĞŝĚƚƚŽƚ
ƉƐǇĐŚŽƐŽĐŝĂůĞĂƌďĞŝĚƐďĞůĂƐƟŶŐ
;W^Ϳ͘

De producten van het

ƉĞƐƚĞŶƉƌĞǀĞŶƟĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂ
භ >ĞǌŝŶŐ

Niet verwonderlijk dat structureel
gepeste werknemers drie
keer zoveel verzuimen als hun
ĐŽůůĞŐĂ͛Ɛ͘WĞƐƚĞŶŽƉĚĞǁĞƌŬƉůĞŬ
door onder meer ziekteverzuim,
ĂƌďĞŝĚƐĐŽŶŇŝĐƚĞŶĞŶŬŽƐƚďĂƌĞ
juridische procedures kan een
werkgever miljarden euro’s kosten.
,ŽĞǁĞůŐŽĞĚƉƌĞǀĞŶƟĞďĞůĞŝĚĚŝƚ
kan voorkomen, wijst onderzoek
uit dat een groot deel van de
Nederlandse bedrijven dit niet
ŚĞĞŌ͘
Het is heel belangrijk om zoveel
ŵŽŐĞůŝũŬĂĂŶƉƌĞǀĞŶƟĞƚĞĚŽĞŶ
om pesten op het werk en ander
ongewenst gedrag te voorkomen.
Als we het voor elkaar kunnen
ŬƌŝũŐĞŶĚĂƚĞƌŵŝŶĚĞƌƐůĂĐŚƚŽīĞƌƐ
bij komen, dan levert dat een
ŚŽŽƉŽƉ͕ǀŽŽƌĂůůĞƉĂƌƟũĞŶ͘
Om pesten op de werkvloer te
helpen voorkomen gaan we naar
de werkgevers toe met ons nieuwe
WĞƐƚĞŶWƌĞǀĞŶƟĞWƌŽŐƌĂŵŵĂ͊
dĞŶƐůŽƩĞ͕ĂůƐũĞĞƌŐĞŶƐǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐ
in wil aanbrengen, dan moet je
ĚĂĂƌŶĂĂƌƚŽĞǁĂĂƌŚĞƚĨŽƵƚŬĂŶ
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gehad met zakelijk pesten,
is het ook logisch dat zij
niet weten hoe ze hier
precies mee om moeten
gaan. Het bieden van
houvast hoe om te gaan
ŵĞƚĞĞŶĚĞƌŐĞůŝũŬĞƐŝƚƵĂƟĞ
ĂůƐŚĞƚũŽƵŽĨũĞĐŽůůĞŐĂ
ŽǀĞƌŬŽŵƚŽĨĚĞƐŝŐŶĂůĞŶ
te kunnen herkennen voor
leidinggevenden zodat deze
eerder kan ingrijpen en
erger kan voorkomen is dan
ĞƌŐƉƌĞƫŐ͘ĞďĂƐŝƐůĞǌŝŶŐ
duurt ongeveer een uur
met daarna ruimte voor
vragen. De lezing kan ook op
maat worden gemaakt voor
ĞĞŶŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͘/ŶĨŽƌŵĞĞƌ
naar de mogelijkheden
ǀŝĂ͗ƐƟĐŚƟŶŐΛ
pestenopdewerkvloer.nl
භ sŽŽƌůŝĐŚƟŶŐŽǀĞƌƉĞƐƚĞŶŽƉ
het werk en de gevolgen

Wanneer is plagen nou
ƉĞƐƚĞŶ͍/ƐŚĞƚŐŽĞĚ
ŽŵŚĞƚƐůĂĐŚƚŽīĞƌĞĞŶ
ĂƐƐĞƌƟǀŝƚĞŝƚƐĐƵƌƐƵƐƚĞ
ůĂƚĞŶǀŽůŐĞŶ͍DŽĞƚŝŬĞƌ
ĂůƟũĚǁĂƚǀĂŶǌĞŐŐĞŶ͍
Wat doet en mag een
ǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶƐƉĞƌƐŽŽŶ͍
Omdat leidinggevenden,
managers en andere
medewerkers naar alle
waarschijnlijkheid nog maar
weinig te maken hebben

We bieden ook de
mogelijkheid voor
bovenstaande lezing met
een bijzondere aanvulling:
het vertellen van een
ervaringsverhaal. Voor
het vertellen van de
ervaringsverhalen zijn
vrijwilligers die te maken
hebben gehad met pesten
op de werkvloer beschikbaar.
Door het geven van de
ĂůŐĞŵĞŶĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞŝŶ
ĐŽŵďŝŶĂƟĞŵĞƚŚĞƚǀĞƌƚĞůůĞŶ
van ervaringsverhalen
verwachten we dat we
het bewustzijn over dit
probleem en de impact
ervan bij de te bezoeken
bedrijven groter is dan
alleen met de lezing.
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Stichting Pesten op de Werkvloer en VU-ADRIBA presenteren: Tweedaagse training

Ingrijpen bij ongewenst gedrag op het werk
Tijdens deze tweedaagse training leert u via interactieve kennisoverdracht, rollenspellen en
oefeningen onderstaande vaardigheden. Hiermee kunt u direct aan de slag om ongewenst gedrag
binnen uw organisatie te voorkomen en te verminderen en gewenst gedrag te stimuleren.
Diagnose
Hoe herken ik ongewenst gedrag?
Hoe kan ik dat zo goed mogelijk vastleggen (dossieropbouw)
Wanneer moet ik ingrijpen en hoe moet ik ingrijpen?
Wanneer moet ik externe hulp inroepen?
Hoe moet ik omgaan met de direct betrokken leidinggevende?
Aanpak
Herkennen achtergronden en vormen van pesten
Macht versus invloed onderscheiden
Strategieën van beïnvloeding aanleren
Bedrijfscultuur positief veranderen
Voorbeeldgedrag implementeren
Geïnteresseerd?
Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u terecht bij:
Laura Willemse Stichting Pesten op de Werkvloer – stichting@pestenopdewerkvloer.nl
Marius Rietdijk VU-ADRIBA – m.rietdijk@adriba.nl



Pesten op de Werkvloer
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භ tŽƌŬƐŚŽƉ
“Ondernemingsraden aan
zet”
 EŝĞƵǁǀĂŶĂĨƐĞƉƚĞŵďĞƌ
ϮϬϭϱ͗ĚŽŽƌƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ
ŵĞƚŝŶƐƟƚƵƵƚ'<ŬƵŶŶĞŶ
we bij ondernemingsraden
op bezoek met
workshoptrainingen over
wat hun rol kan zijn bij
ƉƌĞǀĞŶƟĞĞŶĂĂŶĚĞŽƌĚĞ
stellen van ongewenst
ŐĞĚƌĂŐŝŶĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͘

Ondernemingsraden zijn
door hun contact met
collega’s en de aanwezigheid
op de werkvloer, goed op
de hoogte van wat er in
ĞĞŶŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐƉĞĞůƚ͘
De OR is een verbindende
ĨĂĐƚŽƌƚƵƐƐĞŶǁĞƌŬŐĞǀĞƌ
en werknemers. Voor
ĞĞŶƐůĂĐŚƚŽīĞƌŝƐŚĞƚ
ǀĂŶǁĞŐĞĚĞĞŵŽƟŽŶĞůĞ
betrokkenheid moeilijk
om het onderwerp in de
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƚĞďĞƐƉƌĞŬĞŶ͘
De angst voor verergering
van het ongewenste gedrag,
angst voor ontslag maakt het
ǀŽŽƌŝŶĚŝǀŝĚƵĞŶůĂƐƟŐŽŵ
ĂĚĞƋƵĂĂƚƚĞƌĞĂŐĞƌĞŶ͘

ǌĞůĨŵĞƚĞĞŶŝŶŝƟĂƟĞĨǀŽŽƌstel komen. Ook kunnen
Ondernemingsraden ervoor
zorgen dat in Medewerkertevredenheidsonderzoek
;DdKͿĂĂŶĚĂĐŚƚǀŽŽƌ
Ongewenst Gedrag op de
werkvloer komt en bieden
ze een luisterend oor voor
ƐůĂĐŚƚŽīĞƌƐ͘
^ƟĐŚƟŶŐWĞƐƚĞŶŽƉĚĞ
werkvloer vindt het belangrijk
om ondernemingsraden bij te
scholen in beleid maken rond
Ongewenst Gedrag binnen
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐĞŶƚĞǌŽƌŐĞŶǀŽŽƌ
ĞĞŶĂĐƟĞǀĞŶĂůĞǀŝŶŐ͘ĞŶũĞůŝĚ
van een ondernemingsraad en wil
ũĞũŽƵǁKZĂĂŶŵĞůĚĞŶŽĨŵĞĞƌ
ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͍DĂŝůŶĂĂƌƐƟĐŚƟŶŐΛ
pestenopdewerkvloer.nl
භ ,ĂŶĚůĞŝĚŝŶŐǀŽŽƌŚĞƚŽƉƐƚĞůůĞŶ
van beleid omtrent ongewenst
gedrag

Bij Ongewenst Gedrag
ďŝŶŶĞŶŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐŝƐ
er meestal meer aan de
hand en dat vraagt een
ŽƌŐĂŶŝƐƟĞďƌĞĚĞŝŶƐƚĞĞŬ͘
Ondernemingsraden zijn
vanwege hun betrokkenheid
bij medewerkers uitermate
geschikt om het probleem
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞďƌĞĞĚŽƉƚĞ
pakken. Zij kunnen de direcƚĞƵƌĂĂŶǌĞƩĞŶƚŽƚďĞůĞŝĚ
ƚĞŐĞŶƉĞƐƚĞŶŽĨŬƵŶŶĞŶ
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Beleid maken is heel belangrijk!
Laagdrempelige hulp voor
ďĞĚƌŝũǀĞŶĚŝĞŚŝĞƌƉƌĞǀĞŶƟĞĨ
ŽƉŝŶǁŝůůĞŶƐƉĞůĞŶŚĞĞŌĚĞ
ƐƟĐŚƟŶŐƐĂŵĞŶŵĞƚ/E'ĞĞŶ
handleiding gemaakt voor het
opstellen van gedegen beleid
omtrent ongewenst gedrag. Dit
is bedoeld als onderdeel van
het arbobeleid. Hierin staan
onder andere voorbeelden van
gedragscodes en protocollen
over “hoe om te gaan met
ongewenst gedrag op de
werkvloer”. Deze handleiding is
via de website
www.pestenopdewerkvloer.nl
te downloaden.

Voor bedrijven die te maken
hebben met ongewenst gedrag
is integriteit bij in te roepen
hulp heel belangrijk. In elke
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůĞǁĞƌŬŽŵŐĞǀŝŶŐ
ŬƵŶŶĞŶǌŝĐŚƐŝƚƵĂƟĞƐ
voordoen in de omgang
tussen medewerkers die als
ongewenst worden beschouwd.
WĞƐƚĞŶŽƉŚĞƚǁĞƌŬ͕ƌŽĚĚĞůĞŶ͕
ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟĞŽĨ;ƐĞŬƐƵĞůĞͿ
ŝŶƟŵŝĚĂƟĞ͘^ŽŵƐŝƐĞĞŶĞǆƚĞƌŶ
onderzoek naar de ernst en
omvang van de ongewenste
ŽŵŐĂŶŐƐǀŽƌŵĞŶǁĞŶƐĞůŝũŬŽĨ
ǌĞůĨƐŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬ͘/E'ǀĞƌƌŝĐŚƚ
dergelijke onderzoeken.
භ dǁĞĞĚĂĂŐƐĞdƌĂŝŶŝŶŐŝŶŐƌŝũƉĞŶ
bij ongewenst gedrag
 tĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬŬƌŝũŐƚĞĞŶWΘKΖĞƌ͕
ůĞŝĚŝŶŐŐĞǀĞŶĚĞ͕ŵĂŶĂŐĞƌŽĨ
andere verantwoordelijke
ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌŝŶǌŝũŶŽĨŚĂĂƌ
ůŽŽƉďĂĂŶƐůĞĐŚƚƐϭăϮŬĞĞƌ
te maken met pesten op de
ǁĞƌŬǀůŽĞƌŽĨĂŶĚĞƌŽŶŐĞǁĞŶƐƚ
gedrag. Niet verwonderlijk
ĚĂƚŚŝũŽĨǌŝũĚĂŶǀĂĂŬŽŽŬŶŝĞƚ
precies weet hoe hier mee om
te gaan. Om ze direct concrete
ŚĂŶĚǀĂƩĞŶƚĞŬƵŶŶĞŶďŝĞĚĞŶ͕
is er een tweedaagse training
ŽŶƚǁŝŬŬĞůĚǀŽŽƌ,ZD͕WΘK͕
vertrouwenspersonen en
leidinggevenden:
“hoe te herkennen en wat te
doen aan ongewenst gedrag”
in samenwerking met de
VU-Adriba.

භ hŝƚďƌĞŝĚŝŶŐƚƌĂŝŶŝŶŐŵĞƚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟĞǁŽƌŬƐŚŽƉ
 ŽŽƌ&ĂůŬĞΘsĞƌďĂĂŶ
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Welke onderwerpen komen
aan bod?
Het in kaart brengen wat speelt
ŝŶƵǁŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƌŽŶĚŽŵŚĞƚ
ƚŚĞŵĂ͖
De concrete aanpak van het
ƉƌŽũĞĐƚďŝũƵǁŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ
;ƐƚĂƉƉĞŶƉůĂŶͿ͖

gedrag op de werkvloer en hen
ƐƟŵƵůĞƌĞŶĂĐƟĞĨďĞůĞŝĚƚĞŐĂĂŶ
voeren op dit gebied.

De masterclasses zullen zoveel
mogelijk worden gegeven op
ůŽĐĂƟĞďŝũĚĞďĞĚƌŝũǀĞŶǌĞůĨ͘
Om zo goed mogelijk bij de
ďĞĚƌŝũĨƐƉƌĂŬƟũŬĂĂŶƚĞƐůƵŝƚĞŶ͕
worden de masterclasses
telkens op maat ontwikkeld
door samenwerking van bij
ĚĞƐƟĐŚƟŶŐĂĂŶŐĞƐůŽƚĞŶ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĞŶŚĞƚďĞĚƌŝũĨ͘Ğ
masterclasses kunnen worden
gegeven aan leidinggevenden,
ŵĂŶĂŐĞƌƐĞŶĂĨĚĞůŝŶŐĞŶ,ZD
ĞŶWΘK͘

De aandachtspunten bij de
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟĞǀĂŶŚĞƚƉƌŽũĞĐƚ͖
Het heldere inzicht in
randvoorwaarden en de
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞŝŶĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͘
Wat is het resultaat?
- U weet waar de knelpunten
ǌŝƩĞŶĞŶǁĂƚĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞŬĂŶ
ĚŽĞŶŽŵĚĞǌĞŽƉƚĞůŽƐƐĞŶ͖
Ͳ hŚĞĞŌĞĞŶĂĂŶǌĞƚƚŽƚĞĞŶ
projectaanpak om het thema
ƉĞƐƚĞŶŝŶĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ
ĞīĞĐƟĞĨĂĂŶƚĞƉĂŬŬĞŶ
Kijk voor alle producten
ĞŶŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽƉǁǁǁ͘
pestenopdewerkvloer.nl
භ DĂĂƚǁĞƌŬŵĂƐƚĞƌĐůĂƐƐĞƐ
De masterclasses gaan
dieper in op het probleem
zakelijk pesten en zijn geheel
ŐĞƌŝĐŚƚŽƉŚĞƚďĞĚƌŝũĨǁĂĂƌ
de masterclass gegeven
ǁŽƌĚƚ͘dĞǀĞƌǁĂĐŚƚĞŶǀĂůƚĚĂƚ
bedrijven waarbij pesten op
dat moment al speelt, hiermee
direct geholpen kunnen
worden. Bedrijven die het
ƉƌĞǀĞŶƟĞĨŝŶǌĞƩĞŶŬƵŶŶĞŶ
ŚƵŶƉƌŽĚƵĐƟĞǀĞƌŚŽŐĞŶĞŶ
ziekteverzuim verlagen. Niet
alleen bewustwording is een
doel van de masterclass, ook
gedragsverandering is hierin
een belangrijk speerpunt.
Het is een intensieve training
waarbij een gedegen
voorbereiding en inzet van het
ďĞĚƌŝũĨŐĞǀƌĂĂŐĚǁŽƌĚĞŶ͘

භ ^ĞŵŝŶĂƌŬĞŶŶŝƐĞŶ
bewustwording
 ^ĂŵĞŶŵĞƚ&ĂůŬĞΘsĞƌďĂĂŶĞŶ
andere samenwerkingspartners
gaan we een seminar
organiseren in de week van de
ǁĞƌŬƐƚƌĞƐƐ͊ĂƚŝƐǀĂŶϭϲƚͬŵ
ϭϵŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϱ͘
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Wat willen we met de seminar
bereiken?
Met dit plan willen we de
zakelijke doelgroep die met
grensoverschrijdend gedrag te
maken kan krijgen, concrete
ondersteuning bieden en laten
zien dat zij er niet alleen voor
staan. Voortaan kunnen ze
ergens terecht, hun verhaal en
ervaringen delen met andere
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚǁŝůůĞŶ
we bedrijven in het algemeen
bewust maken van het
probleem pesten en ongewenst

භ dƌĂũĞĐƚ͗sĂŶĞĞŶŽŶŐĞǌŽŶĚĞ
bedrijfscultuur naar een
ƉŽƐŝƟĞǀĞďĞĚƌŝũĨƐĐƵůƚƵƵƌ͊
 ^ƟĐŚƟŶŐWĞƐƚĞŶŽƉĚĞ
werkvloer was uitgenodigd om
mee te doen als expert om te
kijken naar de aspecten bij het
ontstaan van beroepsziekten.
 ͚ĞďĞĚƌŝũĨƐĐƵůƚƵƵƌŽƉĚĞ
werkvloer’ is van belang bij het
voorkomen van beroepsziekten.
Dit is een van de uitkomsten uit
het nieuwe onderzoeksrapport
ǀĂŶWĂŶƚĞŝĂĚĂƚŽŶůĂŶŐƐŝƐ
verschenen.
 ŶŽŽŬĚĞƌĞůĂƟĞƚƵƐƐĞŶ
werkgever en werknemer
op de werkvloer kan een
ŐƵŶƐƟŐĞŝŶǀůŽĞĚƵŝƚŽĞĨĞŶĞŶ
op het voorkomen van welke
beroepsziekte dan ook. In
ŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͞WƌĞǀĞŶƟĞ
van beroepsziekten” dat is
ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚĚŽŽƌWĂŶƚĞŝĂĞŶ
s,W,ƵŵĂŶWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͕ŝƐ
aan de hand van interviews
ŵĞƚƉƌĂŬƟũŬǀŽŽƌďĞĞůĚĞŶĞŶ
experts gekeken naar aspecten
die in het algemeen een risico
vormen voor het ontstaan van
beroepsziekten.
Kernfactoren
Steeds meer werkgevers en
werknemers zijn zich bewust
van de directe oorzaken van
beroepsziekten.
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Het ontbreekt echter vaak aan
kennis en bewustzijn van
ĚĞŵĞĞƌŝŶĚŝƌĞĐƚĞĨĂĐƚŽƌĞŶ
die van invloed kunnen
zijn op het ontstaan van
een beroepsziekte. Uit het
onderzoek blijkt dat de
ďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞĨĂĐƚŽƌĞŶůŝŐŐĞŶŽƉ
het niveau van de werkvloer.

ook bewezen minder kans op
vrijwel ALLE beroepsziekten en
is er nauwelijks voedingsbodem
aanwezig voor ongewenst
ŐĞĚƌĂŐ͘sĂŶĂĨƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϱ
ŝƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞǀŽŽƌĚŝƚƚƌĂũĞĐƚ
beschikbaar op
www.pestenopdewerkvloer.nl

 ĞŶĂĂŶƚĂůŬĞƌŶĨĂĐƚŽƌĞŶĚŝĞ
uit het onderzoek naar voren
kwamen zijn:
භ ĞǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚǀĂŶĚĞ
werknemer
භ ĞŵĂƚĞǀĂŶďĞƚƌŽŬŬĞŶŚĞŝĚǀĂŶ
de werkgever en werknemer bij
werk en beleid
භ ĞŚĞĞƌƐĞŶĚĞŶŽƌŵĞŶƚĞŶ
aanzien van gezond en veilig
werken
භ ĞƐŽĐŝĂůĞƐƚĞƵŶĚŝĞĚĞ
werknemer ervaart bij collega’s
en direct leidinggevende
Bron: www.arboportaal.nl
Het ministerie van Sociale Zaken
ĞŶtĞƌŬŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚŚĞĞŌŚĞƚ
ǀŽŽƌŬŽŵĞŶǀĂŶW^ĂůƐĞĞŶ
ďĞůĂŶŐƌŝũŬĂĂŶĚĂĐŚƚƐƉƵŶƚ͘KƉϭ
ũƵŶŝŚĞĞŌŵŝŶŝƐƚĞƌƐƐĐŚĞƌĚĞ
ĂŌƌĂƉŐĞŐĞǀĞŶǀŽŽƌŚĞƚŽŶĚĞƌĚĞĞů
aanpak pesten op de werkvloer
ǀĂŶĚĞW^ĐĂŵƉĂŐŶĞ͘

භ ĞƐĐŚŝŬďĂĂƌŵĂŬĞŶĞŶŚŽƵĚĞŶ
ǀĂŶŐƌĂƟƐŵĂƚĞƌŝĂĂů
 ĞƐƟĐŚƟŶŐWĞƐƚĞŶŽƉĚĞ
ǁĞƌŬǀůŽĞƌŚĞĞŌĂůǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ
ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŽŶĚĞƌŶŽŵĞŶ
ŽŵƉĞƐƚĞŶƚĞŐĞŶƚĞŐĂĂŶŽĨ
het als gespreksonderwerp
binnen bedrijven op de kaart
ƚĞǌĞƩĞŶ͘ŽĂůƐĚĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ
van posters samen met
^ƟĐŚƟŶŐ^ƚŽƉƉĞƐƚĞŶŶƵ͊Žŵ
ĐŽůůĞŐĂ͛ƐƚĞƐƟŵƵůĞƌĞŶŽǀĞƌ
bepaald gedrag na te denken
en hen zo te wijzen op hun
verantwoordelijkheid. Deze
posters kunnen bij beide
ƐƟĐŚƟŶŐĞŶŐƌĂƟƐǁŽƌĚĞŶ
gedownload. Op de achterzijde
van dit magazine staat een
ǀŽŽƌďĞĞůĚ͘dŽƚĂĂůǌŝũŶĞƌϱ
verschillende posters.

Samen met onder andere
&ĂůŬĞΘsĞƌďĂĂŶĞŶŚĞƚ
gedragscentrum Adriba van
de VU zijn we een traject aan
het ontwikkelen voor het
structureel veranderen van een “
ŽŶŐĞǌŽŶĚĞďĞĚƌŝũĨƐĐƵůƚƵƵƌ͟ŶĂĂƌ
ĞĞŶ͞ƉŽƐŝƟĞǀĞďĞĚƌŝũĨƐĐƵůƚƵƵƌ͘͟
tĂŶŶĞĞƌũĞĞĞŶƉŽƐŝƟĞǀĞ
omgeving weet te creëren voor
medewerkers zijn deze dus niet
ĂůůĞĞŶƉƌŽĚƵĐƟĞǀĞƌŵĂĂƌŚĞďďĞŶ
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We geven in samenwerking
met Nolin uitgeverij 2x per jaar
ŚĞƚDĂŐĂǌŝŶĞWĞƐƚĞŶŽƉĚĞ
tĞƌŬǀůŽĞƌƵŝƚ͕ǁĞůŬĞŶĂĂƌϳϬϬ
bedrijven in Nederland wordt
verzonden. Maar de digitale
versies van de magazines
ǌŝũŶǀŽŽƌŝĞĚĞƌĞĞŶŐƌĂƟƐƚĞ
downloaden.
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Stichting Pesten op de Werkvloer op de Televisie!
In het RTLnieuwsǀĂŶϭϴ͘ϬϬĞŶϭϵ͘ϯϬŽƉǌŽŶĚĂŐϯϭŵĞŝϮϬϭϱ

AMBASSADEUR ANDRÉ EN VOORZITTER
LAURA WILLEMSE IN HET RTL 4 JOURNAAL !!!!

ϭϵ͗ϯϬͲZd>EŝĞƵǁƐŬŝũŬ
ƚĞƌƵŐǀŝĂŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌƚůǆů͘
Ŷůͬη͊ͬƵͬϵϰϲϱϯϭϯϳͲϯďϭďͲ
ϯϬϵϵͲϴĞϬĂͲϭďϰϬϳĐϱďĐϱϬϱ
ǀĂŶĂĨϬϮ͘ϬϬŵŝŶƵƚĞŶ

/ŶŚĞƚEK^ϮϬ͘ϬϬũŽƵƌŶĂĂů͊
'Meer pesterijen op werk door crisis'
ŽϯϭŵĞŝ͕ϭϴ͗Ϭϰ
^ƟĐŚƟŶŐWĞƐƚĞŶŽƉĚĞtĞƌŬǀůŽĞƌ
,ĞƚĂĂŶƚĂůEĞĚĞƌůĂŶĚĞƌƐĚĂƚŽƉŚĞƚǁĞƌŬǁŽƌĚƚŐĞƉĞƐƚ͕ŝƐĚĞĂĨŐĞůŽƉĞŶ
ũĂƌĞŶŐĞƐƚĞŐĞŶ͘ĂƚŬŽŵƚĚŽŽƌĚĞĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞĐƌŝƐŝƐ͕ǌĞŐƚǀŽŽƌǌŝƩĞƌ
>ĂƵƌĂtŝůůĞŵƐĞǀĂŶĚĞ^ƟĐŚƟŶŐWĞƐƚĞŶŽƉĚĞtĞƌŬǀůŽĞƌ͘
Η/ŶŽŶǌĞŬĞƌĞƟũĚĞŶǁŝůůĞŶƐŽŵŵŝŐĞŶůĂƚĞŶǌŝĞŶĚĂƚǌĞďĞƚĞƌǌŝũŶĚĂŶ
ĂŶĚĞƌĞŶĞŶĚĂƚŐĞďĞƵƌƚŽŶĚĞƌŵĞĞƌĚŽŽƌĐŽůůĞŐĂΖƐƚĞƉĞƐƚĞŶ͘Η
Morgen begint een publiciteitscampagne om pesten op de werkvloer bespreekbaar te maken. "Niemand praat
ĞƌŽǀĞƌ͘,ĞƚƐůĂĐŚƚŽīĞƌƐĐŚĂĂŵƚǌŝĐŚĞŶǁŝůǌŝĐŚŶŝĞƚůĂƚĞŶŬĞŶŶĞŶ͕ĚĞƉůĂĂŐŐĞĞƐƚǌĞŐƚŶŝĞƚƐĞŶŽŽŬĚŝƌĞĐƟĞƐ
zwijgen."
Ontslag
WĞƐƚĞŶŽƉĚĞǁĞƌŬǀůŽĞƌŝƐŵĞĞƌ
ĚĂŶǌŽƵƚĚŽĞŶŝŶĚĞŬŽĸĞǀĂŶ
een collega. Willemse: "Het kan
ƵŝƚƐĐŚĞůĚĞŶǌŝũŶ͕ŝŶƟŵŝĚĞƌĞŶĞŶ
isoleren. Vaak met grote gevolgen
ĂůƐĚĞƉƌĞƐƐŝĞƐĞŶƉŽƐƩƌĂƵŵĂƟƐĐŚĞ
stressstoornissen. Soms nemen
ƐůĂĐŚƚŽīĞƌƐŽŶƚƐůĂŐĞŶďĞůĂŶĚĞŶ
ŝŶĚĞtK͘KŽŬǌĞůĨŵŽŽƌĚŬŽŵƚ
voor."
Hoeveel mensen precies op
de werkvloer worden gepest
is niet bekend. "Er zijn geen
wetenschappelijke gegevens,
ŵĂĂƌǁĞŐĂĂŶƵŝƚǀĂŶǌŽΖŶϱϬϬ͘ϬϬϬ
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werknemers. Van hen wordt een op de zes werknemers structureel gepest, eerst was dat een op de zeven."
ΖĂŶĞŶĚŝĞŽŶĚĞƌĚƌƵŬƐƚĂĂŶůĞŝĚĞŶƐŽŵƐƚŽƚƐůĞĐŚƚŐĞĚƌĂŐΖ
'ĞĚƌĂŐƐĐŽĚĞ
tŝůůĞŵƐĞǌŝĞƚĚĂƚƟũĚĞůŝũŬĞŬƌĂĐŚƚĞŶǀĂŬĞƌĚĞŬůŽƐǌŝũŶĚĂŶƉĞƌƐŽŶĞĞůŝŶǀĂƐƚĞĚŝĞŶƐƚ͘KŽŬůĞŝĚŝŶŐŐĞǀĞŶĚĞŶ
ŬƵŶŶĞŶŚĞƚŵŝŬƉƵŶƚǌŝũŶ͘ĂƚĚĞĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞƚĞŐĞŶǁŝŶĚŚĞƚƉƌŽďůĞĞŵĞƌŐĞƌŚĞĞŌŐĞŵĂĂŬƚ͕ǁŝůǀŽůŐĞŶƐ
tŝůůĞŵƐĞŶŝĞƚǌĞŐŐĞŶĚĂƚĚĞƌĞĐĞƐƐŝĞĚĞŽŽƌǌĂĂŬŝƐ͘ΗĂƚŝƐĞĞŶďĞĚƌŝũĨƐĐƵůƚƵƵƌǁĂĂƌŝŶŚĞƚƉĞƐƚĞŶĞĞŶƚĂďŽĞ
kan zijn."
De campagne die dit moet doorbreken wordt morgen geopend door minister Asscher van Sociale Zaken. Hij
ĚŽĞƚĚĂƚŝŶŚĞƚŵƉŚŝĂŝĞŬĞŶŚƵŝƐŝŶƌĞĚĂĚĂƚĞĞŶŐĞĚƌĂŐƐĐŽĚĞŚĞĞŌŐĞŵĂĂŬƚƚĞŐĞŶƉĞƐƚĞŶŽƉĚĞǁĞƌŬǀůŽĞƌ͘

RTL BoulevardŚĂĚŽŶƐŝŶĚĞƵŝƚǌĞŶĚŝŶŐŽƉϭũƵŶŝϮϬϭϱ
Zd>ŽƵůĞǀĂƌĚŚĞĞŌ^ƟĐŚƟŶŐWĞƐƚĞŶŽƉĚĞtĞƌŬǀůŽĞƌŽƉďĞǌŽĞŬ͕ďĞŬŝũŬ
ŚŝĞƌŚĞƚŝƚĞŵŽǀĞƌƉĞƐƚĞŶŽƉŚĞƚǁĞƌŬ͗ŚƩƉ͗ͬͬŽǁ͘ůǇͬE:Ɛǁƌ

hŵďĞƌƚŽdĂŶŚĂĚĞĞŶŵŽŽŝŝƚĞŵŽǀĞƌĚĞĐĂŵƉĂŐŶĞƉĞƐƚĞŶŽƉŚĞƚǁĞƌŬĂĂŶƉĂŬŬĞŶǀĂŶ
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met onder andere Minister Asscher
ĂĂŶƚĂĨĞů͊ŶŽŽŬŚŝĞƌǁĂƌĞŶǁŝũƚĞǌŝĞŶ͊
Zd>ůĂƚĞŶŝŐŚƚƚĞƌƵŐŬŝũŬĞŶŬĂŶŚŝĞƌ͗ŚƩƉ͗ͬͬŽǁ͘ůǇͬE<ď/
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