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Wat deed “Stichting Pesten op de Werkvloer” in 2018? 

Meer doen aan preventie van pesten op de werkvloer was wederom 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.  

Een belangrijke neven doel van onze stichting is het zoveel mogelijk doorbreken van het taboe rond 

pesten op het werk en mensen bewust maken van de vele gevolgen van dit ongewenste gedrag. We 

werkten daarom mee aan TV uitzendingen (zoals EenVandaag), radio-uitzendingen en artikelen in 

kranten en tijdschriften. Op onze website  vind je de diverse uitzendingen en artikelen terug onder 

“Nieuws”. https://www.pestenopdewerkvloer.nl/nieuws/ 

We brachten ons vijfde magazine uit met als thema: “Op de goede weg?”. Het is ons eerste kleine  

jubileum… we bestaan (pas) 5 jaar. Op sommige dingen zijn we extra trots; we werken bijvoorbeeld 

nog steeds uitsluitend met vrijwilligers! Maar natuurlijk zijn we ook dingen anders gaan doen. Onze 

focus is bijvoorbeeld steeds meer gaan liggen op voorkomen van pesten op het werk in plaats van de 

persoonlijke nazorg voor slachtoffers. Uiteraard is ook nazorg heel belangrijk maar nauwelijks goed 

en consequent uit te voeren met hiervoor niet opgeleide vrijwilligers. Daarom verwijzen we door 

naar Korrelatie die daar ook vanuit de overheid voor is aangewezen en extra kennis in huis heeft met 

psychologen achter de hulplijn. We doen wel nazorg binnen teams in bedrijven om te voorkomen dat 

het opnieuw kan plaatsvinden. Voorlichting geven over wat je kan doen aan preventie, hoe je het 

beste kan ingrijpen als het wel is gebeurd en hoe je samen de teamcultuur blijvend kan veranderen. 

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

downloaden magazines of kijk 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 bestuur vergoeding is voor 2018 vastgesteld op € 200,= per bestuurslid, per jaar. Deze 

vergoeding is inclusief onkosten er kunnen dus geen andere declaraties (reiskosten of dergelijke) 

door het bestuur worden ingediend.  

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. Uiteraard kunnen 

vrijwilligers wel aanspraak maken op vergoedingen, indien ze dat willen en nodig hebben, om hun 

vrijwilligerswerk uit te oefenen. 

 

 



  
 
 

   
Stichting Pesten Op de Werkvloer 
Resultaatrekening 2018 
(Bedragen in hele euro) 
 
Baten                                                                                                    
 
Inkomsten trainingen/lezingen        
33.034                                       
Projectsubsidie  
0                                   
Donaties                                                      
0 
Rente-inkomsten 
0                                  
-------------------------------------------------                                                                                                                                                          
Totaal baten                                           
33.034                                                 
 
Kosten  
 
Marketing                                                  
450                                                      
Verzend, Post en drukkosten                                                
269                                                       
Reiskosten                                              
1.531                   
Huurkosten                                       
1.748              
Kosten trainingen/lezingen                
24.513               
Bankkosten                                                
129    
Vrijwilligerskosten 
770                    
Diverse kosten                                          
1.195                     
------------------------------------------------- 
Totaal kosten                                         
30.605             Resultaat 2.429        

  

  
  
   
     
    
   
  
     



    
  
    

Stichting Pesten Op de Werkvloer Balans per 31-12-2018 Bedragen in euro 
 
Debet         Credit 
 
Vlottende activa       Eigen vermogen         
Debiteuren    2.873                  Winstreserve                                                                                                               
                                                                                               
     2.873                             Resultaat boekjaar                2.429        
         Saldo einde boekjaar     -1.312             
     
Liquide middelen      Kortlopende schulden      
Bank                                                7.492                  Lening 0% rente     14.622 
 Crediteuren -2.945 
             7.492                         
                                  21.664     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------              
Totaal      10.365                   10.365            


