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Pesten op de werkvloer 

● Pesten is iemand stelselmatig buitensluiten.  

● Door een of meer werknemers en is gericht tegen een 

individu.  

● Het slachtoffer krijgt permanent kritiek of wordt bedreigd 

(kan ook privé zijn).  

● Het slachtoffer raakt geïsoleerd; collega’s praten niet meer 

met hem en hij wordt vaak volledig genegeerd. 

● Pesten valt onder de PSA-risico’s (psycho sociale 

arbeidsbelasting): werkgever is verantwoordelijk om die te 

voorkomen 



Werkgeversaansprakelijkheid 

Zorgplicht werkgever 

● Essentie: werkgever moet voor de veiligheid van zijn 

werknemers zorgen  

● T.a.v. pesten: elke werkgever moet een veilig 

werkklimaat bieden, waar werknemers met plezier 

kunnen werken en pesten niet voorkomt  

● Publiekrechtelijke zorgplicht vloeit voort uit de  

arbo-wetgeving  

● Civielrechtelijke zorgplicht is neergelegd in art. 7:658 BW 
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Zorgplicht veiligheid werkomgeving 

 

art. 7 : 658 lid 1 BW 

De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid op het 

werk waarbij de werkgever moet voorkomen dat de 

werknemer schade lijdt bij het uitvoeren van zijn 

werkzaamheden 

● Artikel gaat over inrichting en het  

onderhoud van lokalen, werktuigen 

en gereedschappen die medewerkers  

gebruiken 

 



Zorgplicht ook voor psychische schade 

● De Hoge Raad heeft in 2005 expliciet bepaald dat de 

bescherming van artikel 7:658 BW zich ook uitstrekt tot het 

voorkomen van psychische schade. 

 

● Onder de zorgplicht vallen ook de verplichtingen die de 

werkgever heeft krachtens de Arbeidsomstandighedenwet, 

Arbeidstijdenwet en andere publiekrechtelijke regelingen 

met betrekking tot arbeidsomstandigheden 

 

 



Artikel 3 lid 1 Arbowet 

 

● Een werkgever dient te zorgen voor de veiligheid en 

gezondheid van zijn werknemers door adequate 

bescherming te bieden tegen eventuele gevaren en 

risico’s, voor aanpassing van de arbeidsplaatsen aan de 

persoonlijke eigenschappen van de werknemer en voor 

voldoende afwisseling tussen pauzes en het werk.  



Artikel 3 lid 2: PSA beleid 

● Artikel 3 lid 2 Arbowet: werkgever moet ook een beleid 

voeren om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te 

voorkomen:  

1. (seksuele) intimidatie 

2. agressie en geweld 

3. pesten 

4. werkdruk 

5. discriminatie  

 



 
Waar wordt gepest? 
 

Pesten is een systematische vorm van agressie waarbij één 

of meer personen proberen een andere persoon fysiek, 

verbaal of psychologisch schade toe te brengen met als doel 

er zelf beter van te worden. Bij pesten is de macht ongelijk 

verdeeld. Dit komt voor:  

● Op de basisschool 

● Op het voortgezet onderwijs 

● Op de sportclubs (voetbal, hockey, enz), 

● In bejaarden- en verzorgingstehuizen 

● Op het werk 

 

 



Bekend pestgedrag op het werk 1/3 

● Een collega doodzwijgen 

● Verbale intimidatie: vernederen, uitlachen 

● Over de collega roddelen of hem publiekelijk  

voor schut zetten. 

● Voortdurend kritiek op het slachtoffer uitoefenen 

● De collega niet op de hoogte stellen van het tijdstip van de 

vergadering, verkeerde agenda mailen zodat hij niet of 

onvoorbereid bij de vergadering aanwezig is. 

● De collega voortdurend uit zijn concentratie halen zodat hij 

minder presteert.  

 

 



Bekend pestgedrag op het werk 2/3 

● Met de eer van een collega strijken wanneer hij goed werk 

heeft afgeleverd of een goed idee heeft 

● Pesterijen via social media of telefoon 

● Fysieke intimidatie, seksuele intimidatie, mishandeling 

● Afpersing: het slachtoffer moet geld of goederen aan de 

pester(s) geven of klusjes voor hen doen 

● Beschadiging, vernieling, diefstal of kwijtmaken van 

eigendommen van het slachtoffer 

● 'Grapjes' met het slachtoffer uithalen, zoals een muis in de 

broodtrommel stoppen of een scheetkussen op de stoel 

leggen 



Bekend pestgedrag op het werk 3/3 

● Regelmatig komt het voor dat het slachtoffer, wanneer hij 

iets terugzegt of terugslaat, door de leidinggevende 

aangesproken wordt op zijn gedrag. Dit leidt bij daders 

vaak tot groot vermaak. 

Komen deze pestgedrag voorbeelden ook 

in uw organisatie voor? 
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Gevolgen pesten op het werk 

Voor individu: 

● Negatieve emoties, bijv. angst,  

woede, verdriet 

● Onzekerheid, twijfel, faalangst 

● Psychosomatische klachten, hoofd- of 

buikpijn, hartkloppingen, duizelingen, hoge bloeddruk 

● Psychische problemen, slapeloosheid, depressieve 

gevoelens, burn-outklachten 

● Psychische stoornissen, PTTS  

(post traumatisch stress stoornis), depressie 

● Zelfmoord (gedachten) 
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Gevolgen voor het bedrijf 

● Stijging ziekteverzuim  

- Wat denkt u? Hoeveel verzuimt een werknemer die gepest 
wordt meer dan gemiddeld? 

 

● Toename kosten voor vervanging  van personeel 

 

● Kosten inzetten van interventies 

 

● Productiviteit daalt 

 

● Verminderde motivatie  kwaliteit van geleverde diensten / 
product neemt af 

 
 

 

 

 

 



Gevolgen voor het bedrijf 

 

● Sfeer op het werk leidt eronder 

● Juridische kosten 

● Ontslag: Kosten voor vertrekregelingen 

● Extra kosten voor werving en selectie 

● Toename WIA-instroom 

 

 

 

 

 



De cijfers TNO en CBS 

● Hoge kosten ziekteverzuim, vertrekregelingen, werving en 

selectie, kwaliteitsverlies, productiviteitsverlies door 

slechte sfeer etc. 

● 7,8% van de werknemers wordt gepest 

● Werkzame beroepsbevolking 1e kwartaal 2015: 8,2 

miljoen 

● TNO geeft aan: gemiddelde kosten voor een bedrijf per 

pestgeval per jaar € 45.000 



Hoge kosten voor bedrijven –  
(cijfers n.a.v. TNO onderzoek) 

● Factsheet TNO : per jaar 4 miljoen verzuimdagen door 

pesten op het werk, oftewel 900 miljoen euro 

loondoorbetaling  

● 1,2% van de werknemers wordt structureel gepest (ca. 

80.000 werknemers) 

● 7,8% van de werknemers, ruim > 500.000 werknemers 

wordt wel eens gepest 

● TNO heeft totale kosten van verminderde productiviteit, 

slecht functioneren, juridische kosten, vertrekregelingen, 

verzuim, WGA-instroom, extra zorgkosten, etc. beraamd 

op maar liefst 28 miljard euro in 2015 

 

 

 

 



 
Groepsproces 
 

● Pesten is een groepsproces waarbij het niet alleen gaat 

om de pestende of de gepeste persoon, ook de houding 

van omstanders speelt een belangrijke rol. 



 
De rollen 
 

De pester 

● heeft de hoofdrol in zijn eigen toneelstuk. 

● heeft anderen nodig om zijn rol goed te spelen.  

 

Het slachtoffer 

● 1 op de 4 werknemers is ooit gepest op het werk. 

● Grotere kans door kwetsbaarheid (nieuw zijn, stagiair, privé-

problemen, verbaal minder sterk of op andere manier minder 

weerbaar). 

● Als er geen pester is, is er ook geen slachtoffer 

De pester heeft een slachtoffer nodig, zonder slachtoffer kan de 

pester zijn macht niet misbruiken. 



Bijrollen 

● Assistent 

● Meeloper 

● Buitenstaander 

Deze groep collega’s bepaalt of, hoeveel en met welke 

gevolgen er gepest wordt. 

 

● Verdediger 

Is vaak onzichtbaar tot steun van het slachtoffer 

 

 

 

 



 
 
 

● De assistent 

 

Een pester is niets zonder zijn assistent, hij heeft iemand 

in zijn buurt nodig op wie hij kan vertrouwen en die zijn 

gedrag aanmoedigt. 

 

● De meeloper 

 

De meeloper is belangrijk bij het faciliteren van het 

pestgedrag. Keurt onbewust het gedrag van pester en zijn 

assistent goed, door bijvoorbeeld zwijgen of lachen. 

Verhoogt door zijn gedrag de status van de pester. 

Vertoont zelf geen zichtbaar pestgedrag.  

 

 

 

 

● Het slachtoffer 

 

● De verdediger 

Affectie is voor deze persoon belangrijker dan status, hij 

wil de relatie met mensen goed houden. Deze persoon zal 

niet direct iets doen, maar kan als de pesters uit de buurt 

zijn een grote steun zijn voor het slachtoffer, door 

bijvoorbeeld te zeggen dat hij het niet zo moet aantrekken. 

 

●  

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

Bijrollen 



Bijrollen  

● De buitenstaander 

 

De grootste groep ’Wie zwijgt stemt toe’  

Weet dat er gepest wordt maar doet niets 

Door niets te doen tolereert hij het gedrag van pester en 

assistent 

 

● De verdediger 

 

Affectie is voor deze persoon belangrijker dan status, hij wil de 

relatie met mensen goed houden. Deze persoon zal niet direct 

iets doen, maar kan als de pesters uit de buurt zijn een grote 

steun zijn voor het slachtoffer, door bijvoorbeeld te zeggen dat hij 

het zich niet zo moet aantrekken. 

 



Bij welke bedrijven 

In bijna alle bedrijven en organisaties komt pesten voor, 

echter in sommige bedrijven veel meer dan in andere. 

Er zijn bedrijven met eigenschappen die pesten bevorderen, 

o.a.: 

● Bedrijfs- en afdelingscultuur 

● Hoge werkdruk 

● Onzekerheid over de toekomst  

 



Factoren die tot pesten kunnen leiden 

● Leidinggevende interesseert zich niet voor individuele 

leden van het team 

-  merkt pestgedrag niet op 

-  spreekt mensen niet aan op hun gedrag 

 

● Weinig zelfstandigheid in het werk 

-  wanneer collega’s alles samen moeten doen worden 

 groepsnormen belangrijker, afwijkend gedrag leidt dan 

 sneller tot pesten 

 

  

 

 

 

 



Gevolgen voor slachtoffer 

● Al na enkele dagen hebben slachtoffers last van 

psychosomatische klachten als hoofdpijn, transpireren, 

trillen, gespannenheid, hartkloppingen, maag en 

darmklachten en slaapproblemen. 

 

● Psychische klachten slachtoffer kunnen leiden tot uitval, 

blijvende beschadiging, verandering van de 

persoonlijkheid, depressie en zelfs tot zelfmoord 

- Naar schatting is één op de 10 zelfmoorden het gevolg van 

pesten 

 

 



Docente : zelfmoord vanwege collega’s 

● Zelfmoord (Caroline, 11-08-2015, 51-jarige docente uit Kerkrade) 

- Ze was eerder zelf al naar advocaat gestapt om school aansprakelijk te 

stellen omdat ze gruwelijk gepest zou zijn. Dit bleek wel uit onderzoek door 

Bob van der Meer (pestdeskundige) 

- In afscheidsbrief stond hoe ze zich door collega’s gepest voelde en dat ze 

zich machteloos voelde, de school hield de pesters 'de hand boven het 

hoofd, terwijl ze zelf steeds dieper in de put kwam'.  

- Er zouden bijvoorbeeld vergaderingen worden gepland op dagen 

waarop Caroline niet kon, en als ze er wel was, zouden de meetings 

zijn afgelast of verzet. 

- School bevestigt dat de 'onderlinge verhoudingen' rond Caroline slecht 

waren, maar bewijs voor pesterijen zijn er niet. Ze gaven aan dat ze 

zelf haar problemen niet goed had aangepakt (nog meer buitensluiten) 

● De partner van Caroline heeft de school aansprakelijk gesteld 

voor haar zelfmoord. 
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Veilige werkplek  

● Is het plagen, spel, ruzie of pesten? 

 

● Mensen kunnen sociaal onhandig zijn of een plagerijtje 

opvatten als pesten 

- Bijv. iemand met autisme kan alles letterlijk nemen en herkent 

plagerijtjes niet of ze doen juist aan pesterijen omdat ze gevolgen 

voor slachtoffer niet herkennen 

 

● Hoe bereik je een veilige werkomgeving? 
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Aanpak voor sociaal veilige werkomgeving 

● Stellingname door directie (pesten is niet toelaatbaar!) 

● Werknemers een gedragscode laten tekenen 

● Werknemers aanspreken op niet toelaatbaar gedrag 

● Gesprekken over welbevinden van werknemers 

- Sociaal emotioneel functioneren van werknemers bespreekbaar 

maken (kan met deskundigen) 

● Bespreekbaar maken van pesten met gepeste werknemer 

● Apart gesprek met pester, assistent en meelopers  

- pester heeft ook zorg nodig! 

● Anti-pest programma (preventief) 
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Aanpak 

● Gedragsregels 

● Aanspreken op gedrag 

● Vertrouwenspersoon  (onafhankelijk!) 

● Interventies 

● Pestprotocol 

● Klachtenprocedure 

● Sancties 

● Ondersteuning 

● Gedrag doorbreken 



Interventies 

 

● Interventie op drie niveaus 

niveau 1  preventief en proactief 

niveau 2  ontwikkelen vaardigheden 

niveau 3  herstellen van de schade 

 

  

  

  



Niveau 1 Preventie 

Aandacht nodig voor: 

 

● Psychosociale risico’s 

● De sfeer op het werk 

● Beleid en gedragscodes 

● Heldere procedures voorkomen en bestrijden pesten  

● Organisatiestructuur 

● Manier van leiding geven 

● Leidinggevenden trainen 



Niveau 2 ontwikkelen vaardigheden 

 

● Ontwikkelen vaardigheden psychosociale risico’s 

● Trainingen 

● Conflictoplossingen 

● Personeelsenquêtes 



Niveau 3 herstellen van de schade 

● Teambegeleiding 

● Counseling  

● Nazorg  

● Therapie 

● Deskundige derden inschakelen 



Nodig voor succesvolle interventie 

 

● Bewustwording 

● Bereidheid tot verandering 

● Realistische strategie 

● Aan bod komen van de drie niveaus 

● Inbedding in dagelijkse bedrijfsvoering 

 


