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Wat deed “Stichting Pesten op de Werkvloer” in 2017? 

Meer doen aan preventie van pesten op de werkvloer was ons hoofddoel dit jaar 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, werkgevers, ondernemingsraden, leidinggevenden, 

vertrouwenspersonen, preventiemedewerkers, et cetera. Voor iedereen die ons niet kon ontmoeten 

dit jaar, mochten we ons productassortiment voor preventie van Pesten op de Werkvloer, ongewenst 

gedrag en PSA (psychosociale arbeidsbelasting), uitbreiden met maar liefst vier nieuwe webinars! 

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 en in ons magazine vind je de diverse (afstudeer) projecten van de 

studenten. 

We brachten alweer ons vierde magazine uit met als thema: “de kracht van kennis”. Dat was niet 

helemaal toevallig. Kennis is heel belangrijk vooral bij de preventie van pesten op de werkvloer. 

Daarnaast hebben we dit jaar veel tijd en aandacht gestoken in het ontwikkelen van een nieuwe 

training. En in november was het eindelijk zover! De pilot van de tweedaagse training “Ingrijpen bij 

ongewenst gedrag” ging van start! Dat was heel spannend en leuk tegelijk. Veel fijne feedback maar 

zeker ook verbeterpunten om mee aan de slag te gaan. Volgend jaar willen we de training drie keer 

gaan geven. We gaan ervoor! 

Graag nog meer weten over wat we hebben gedaan en doen? Lees onze volledig gratis te 

downloaden magazines of kijk bij ‘nieuws’ op onze website: 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 2017 vastgesteld op € 400,= per bestuurslid, per jaar. De 

bestuursleden hebben hiervan afgezien omdat de stichting wel een goed jaar heeft gehad maar nog 

niet teveel saldo heeft. De bestuursleden hebben unaniem genoegen genomen met de helft. Er is dus 

een bestuursvergoeding van € 200,= per bestuurslid uitgekeerd over 2017.  

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 2017 
(Bedragen in hele euro) 
 
Baten                                                                                                    
 
Inkomsten trainingen/lezingen       
12.110                                         
Inkomsten verkoop goederen                 
12                                                      
Projectsubsidie                                   
10.000                                                        
Donaties                                                         
0                                                
-------------------------------------------------
-------                                                                                                                                                            
Totaal baten                                          
22.122                                                  
 
Kosten  
 
Marketing                                                  
418                                                      
Drukkosten                                                
413                                                       
Reiskosten                                              
1.928                   
Kantoorkosten                                       
1.145                
Kosten trainingen/lezingen               
11.256               
Bankkosten                                                
134                       
Diverse kosten                                          
600                        
-------------------------------------------------
------- 
Totaal kosten                                        
15.896             Resultaat 6.226        

   

  
  
   
     
    
   
  
     
    
  



    
Stichting Pesten Op de Werkvloer Balans per 31-12-2017 Bedragen in euro 
 
Debet         Credit 
Vlottende activa       Eigen vermogen         
Debiteuren    6.023                                                
Omzetbelasting    0                  Saldo aanvang boekjaar  -9.968                                                                  
     6.023                             Resultaat boekjaar    6.226        
             Saldo einde boekjaar -3.742             
     
Liquide middelen       Kortlopende schulden      
Bank                                                 5.694                  Lening 0% rente 14.622       
          5.694                   Omzetbelasting 837  
                        15.459     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------              
Totaal      11.717                   11.717            


