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1. Inleiding 
 

Pesten op de werkvloer is een onderschat probleem. Op de website perstenopdewerkvloer.nl 

kunnen we lezen dat in er 2014 een half miljoen werknemers het slachtoffer van pesterijen waren, 

waarvan 80.000 structureel (cijfers TNO). Een kwart van de werknemers is ooit wel eens gepest door 

collega’s of leidinggevenden. Het gaat dan niet om plagerijen, maar om bijvoorbeeld uitschelden, 

intimidatie, buitensluiten en het achterhouden van belangrijke informatie. Pesten op de werkvloer 

leidt tot zo’n vier miljoen extra verzuimdagen per jaar. Dat levert werkgevers een kostenpost op van 

€ 900 miljoen aan loondoorbetaling. 

Pesten wordt nogal eens weggewuifd. Het slachtoffer ‘moet tegen een geintje kunnen’  of 

weerbaarder worden.  Pesten is echter een signaal van een verziekt groepsproces, waarbij ook de 

werkgever een verantwoordelijkheid heeft om dit op te pakken. 

2. Wat zegt de wet? 
   

In de Arbowet en het Arbobesluit zijn dwingende voorschriften beschreven die de werkgever moet 

naleven. Het zijn algemene regels waaraan werkgevers zich moeten houden, zoals de zorgplicht van 

de werkgever. Daarnaast is de werkgever verplicht om een beleid te voeren dat gericht is op zo goed 

mogelijke arbeidsomstandigheden (arbobeleid). Bij overtreding van deze dwingende voorschriften 

kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. 

Zorgplicht werkgever 

Op grond van artikel 7:658 BW heeft de werkgever een zorgplicht om te voorkomen dat een 

werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Hoewel het niet expliciet 

benoemd wordt, kan schade ook ontstaan doordat een werknemer gepest wordt op het werk. De 

werknemer kan de werkgever dan aansprakelijk stellen als hij kan aantonen dat deze zijn zorgplicht 

ten opzichte van de werknemer niet is nagekomen. 

De zorgplicht houdt in dat de werkgever er op moeten letten dat de psychosociale arbeidsbelasting 

(factoren in de arbeidssituatie die stress veroorzaken) niet te hoog is. Werkstress kan leiden tot 

ziekte als de stress lang aanhoudt en de werknemer onvoldoende rust kan nemen of afleiding en 

ontspanning krijgt. 

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een werknemer als gevolg van het pesten uitvalt. Het is 

dus van belang dat zowel de werknemer als de werkgever zich inspannen om het pesten te 

voorkomen dan wel te laten stoppen. 

Arbobeleid 
Een werkgever heeft de plicht om een beleid te voeren dat erop is gericht om zo goed mogelijke 

arbeidsomstandigheden te creëren (arbobeleid). Dit houdt in dat de werkgever ook redelijke 
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maatregelen neemt die ervoor zorgen dat een werknemer niet (langer) gepest wordt, of dat het 

pesten zoveel mogelijk beperkt wordt. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het voeren van een 

beleid om pesten te voorkomen, bijvoorbeeld door het houden van voldoende toezicht en het 

voorlichten van werknemers over pesten op het werk. De werkgever zal dus daadwerkelijk actie 

moeten ondernemen, voor zover de maatregelen redelijkerwijs van hem kunnen worden gevraagd. 

In de praktijk kan het wellicht niet mogelijk zijn om het pesten volledig te voorkomen. Dit zal sterker 

spelen indien er bijvoorbeeld sprake is van extern pesten (door bijvoorbeeld patiënten, leerlingen of 

klanten), maar ook dan is de werkgever toch verplicht om een beleid te voeren dat het pesten 

beperkt. 

Risico-inventarisatie en – evaluatie 
Iedere werkgever in Nederland is verplicht om een arbobeleid te voeren. De werkgever zal hiervoor 

een goed inzicht moeten hebben in alle risico’s die zich in zijn bedrijf kunnen voordoen. In de 

Arbowet is opgenomen dat de werkgever schriftelijk de risico’s vastlegt die de arbeid voor de 

werknemers met zich meebrengt. Het gaat dan om de zogenaamde risico-inventarisatie en 

-evaluatie. Hierin wordt ook een plan van aanpak opgenomen waarin de maatregelen zijn 

beschreven in verband met de geconstateerde risico’s. 

In de praktijk blijkt dat bepaalde groepen werknemers eerder bloot zouden kunnen staan aan 

pestgedrag. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan etnische afkomst, geslacht en seksuele 

voorkeur. Een werkgever zal hiermee dan ook rekening dienen te houden bij het voeren van een 

arbobeleid. 

Het zal niet altijd duidelijk zijn waarom er sprake is van het pesten van een bepaalde werknemer. Een 

op zichzelf staande situatie zal daarom niet altijd binnen het arbobeleid van de werkgever vallen. Dat 

neemt niet weg dat op de werkgever een wettelijke zorgplicht rust voor zover dit redelijkerwijze van 

hem kan worden gevergd. 

3. Pesten op de werkvloer kost bedrijven miljarden euro’s 
 

Uit onderzoek door TNO komt naar voren dat 7,8% van de werknemers in Nederland door collega’s 

gepest wordt. Gemiddeld kost dit bedrijven € 45.000 per pestgeval per jaar. Dit bedrag is berekend 

door Bob van der Meer, een psycholoog die zich al vanaf 1988 heeft toegelegd op de aanpak van 

pesten. De onderzoeker houdt hierbij wel rekening met veel (in)directe kosten, bijvoorbeeld: 

- Stijging ziekteverzuim; een werknemer die gepest wordt verzuimt drie keer zo vaak dan 

gemiddeld 

- Toename kosten voor vervanging  van personeel 

- Kosten inzetten van interventies 

- Daling van de productiviteit  

- Afname van de kwaliteit van geleverde diensten / producten 
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- Juridische kosten 

- Kosten voor vertrekregelingen 

- Extra kosten voor werving en selectie 

- Kosten van toename WIA-instroom 

 

De omvang van de werkzame beroepsbevolking is op dit moment 8,2 miljoen (2e kwartaal 2015), het 

gaat hier om werknemers met een dienstverband van 12 uur of meer per week. Met 7,8 % 

pestgevallen per jaar betekent dit dat er op dit moment  639.600 werknemers gepest worden! Als  

we dan uitgaan van zo’n 80.000 structurele, dus ernstige gevallen die gemiddeld € 45.000,- kosten, 

dan hebben we het over € 3,6 miljard! Verontrustende cijfers en dus reden om pestgedrag te 

signaleren en op te lossen, of nog liever te voorkomen.  

4. Pestgedrag op het werk 

 

Drs. Mieke van der Stigt (socioloog en psycholoog) vertelt in een interview in het magazine ‘Pesten 

op de werkvloer’ dat pesten eerst en vooral een uiting is van een verziekt groepsproces. Elke groep 

zoekt naar hiërarchie, normen en regels. Als een groep slecht geleid wordt, leidt dit tot spanningen 

en die kunnen leiden tot pestgedrag. 

Op de werkvloer komen grofweg twee vormen van pesten voor: 

- Machtsmisbruik door de leidinggevende of hoger geplaatsten; 

- Pesten door collega’s, waarbij de spanningen in de groep op het slachtoffer worden 

afgereageerd. 

Pesten heeft ook alles te maken met status: hoe hoger je plek in de groep, des te veiliger je bent 

voor pesterijen en des te makkelijker je spanningen op anderen kunt afreageren. Daarom kan pesten 

zo hardnekkig zijn: als je iemand aanspreekt op zijn gedrag, doorbreek je de hiërarchie. Dat heeft als 

effect dat de pesterijen alleen maar heftiger worden totdat het slachtoffer bezwijkt of vertrekt. En  

dan komt er al snel een nieuw slachtoffer voor in de plaats. 

Pesten is dus vooral een leiderschapsprobleem, hoewel het meestal wordt gezien als het probleem 

van het slachtoffer. Dat is niet zo vreemd: de meer machtigen in het bedrijf geven natuurlijk niet 

graag toe dat zij tekortschieten.  

 

Voorbeelden van bekend pestgedrag op het werk: 

 Een collega doodzwijgen; 

 Verbale intimidatie: vernederen, uitlachen; 

 Over de collega roddelen of hem publiekelijk voor schut zetten; 

 Voortdurend kritiek op het slachtoffer uitoefenen; 
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 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; 

 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. 

 

De daders staan geen moment stil bij de immense schade die het bij de ander veroorzaakt. Zouden 

ze dat wel doen, dan zou het pesten waarschijnlijk stoppen. Vaak heeft het slachtoffer ‘iets’  

waardoor hij of zij ‘anders’ is dan de anderen.  Zo kan de pestkop zichzelf voorhouden dat het aan 

het slachtoffer ligt; hij roept het over zichzelf af. Dat verklaart waardoor het pesten soms zo ver kan 

gaan. 

 

Welke rollen kunnen we onderscheiden? 
Pesten is een groepsproces, waarbij het niet alleen gaat om de pester of de gepeste persoon, ook de 

houding van omstanders speelt een belangrijke rol. We kunnen verschillende ‘rollen’ onderscheiden: 

 

Pester 

De pester heeft de hoofdrol in zijn eigen toneelstuk en hij heeft anderen nodig om zijn rol goed te 

kunnen spelen. 

 

Slachtoffer 

Het slachtoffer wordt zorgvuldig uitgezocht, is anders of minder weerbaar dan de anderen. Nieuw 

zijn, stagiair zijn, privéproblemen hebben, verbaal minder sterk zijn of op een andere manier minder 

weerbaar zijn of het hebben van een andere culturele achtergrond, zijn voorbeelden van veel 

voorkomende kwetsbaarheden. 

 

Assistent 

De pester heeft iemand nodig op wie hij kan vertrouwen en die zijn gedrag aanmoedigt: de assistent. 

Vaak kunnen deze twee erg goed met elkaar opschieten. Ook kan er sprake zijn van meerdere 

assistenten. 
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Meeloper 

De meeloper is belangrijk bij het faciliteren van het pestgedrag. Hij keurt onbewust het gedrag van 

de pester en zijn assistent goed, door bijvoorbeeld te zwijgen of te lachen. Door zijn gedrag verhoogt 

hij de status van de pester. Zelf vertoont hij echter geen zichtbaar pestgedrag. 

 

Buitenstaander 

De grootste groep wordt gevormd door de buitenstaanders. De buitenstaander weet dat er gepest 

wordt, maar doet niets. De buitenstaander zal niet reageren, ook niet lachen, zijn houding is 

neutraal, alsof er niets gebeurt. Door niets te doen tolereert hij het gedrag van de pester en de 

assistent. 

 

Verdediger 

Voor deze persoon is affectie belangrijker dan status, hij wil vooral 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. Hij maakt dan bijvoorbeeld opbeurende opmerkingen of zegt dat hij 

het zich niet zo moet aantrekken.  

 

5. Bij welke bedrijven komt pesten voor? 

In bijna alle bedrijven en organisaties komt pesten voor, echter in sommige bedrijven veel meer dan 

in andere. Er zijn dus bedrijven met eigenschappen die het pesten bevorderen. 

Factoren die tot pesten kunnen leiden zijn bijvoorbeeld:  

- De leidinggevende interesseert zich niet voor individuele leden van het team. Hij merkt 

daardoor het pestgedrag niet op en spreekt tevens mensen niet aan op hun gedrag. 

- Het bedrijf kent een lage mate van zelfstandigheid in het werk. Collega’s moeten dan 

alles samen doen en hierdoor worden groepsnormen belangrijker. Gedrag wat afwijkt 

van de groepsnorm valt in zulke situaties meer op en leidt dan sneller tot pesten. 

- De cultuur binnen bedrijf of afdeling. De ongeschreven regels die er zijn zoals ‘ een 

geintje moet kunnen’ en ‘het valt allemaal wel mee bij ons’, kunnen ervoor zorgen dat 

pesten in de hand gewerkt wordt. 

- Hoge werkdruk: werknemers die onder hoge druk staan en hierdoor stress ervaren zijn 

vaak minder weerbaar omdat ze niet goed in hun vel zitten. Hierdoor kunnen zij 

gemakkelijker tot slachtoffer worden gemaakt. 

- Onzekerheid over de toekomst van bedrijf, baan en team. Mensen gaan op de werkvloer 

meer concurreren om hun arbeidsplaats te behouden en de pesters onder hen deinzen 

er dan bijvoorbeeld niet voor terug om hun collega in een kwaad daglicht te stellen en 

als concurrent uit te schakelen. 
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Overigens wordt in bepaalde sectoren vaker pestgedrag geconstateerd dan bij andere sectoren. Dat 

zijn: 

 Overheidsinstellingen, zoals leger, politie, ambtenarij 

 Scholen 

 Bouwnijverheid 

 Administratieve sector 

6. Gevolgen voor het slachtoffer 

Pesten maakt mensen flink ziek. Slachtoffers voelen zich machteloos, verliezen hun zelfvertrouwen 

en durven uiteindelijk niet meer naar het werk te gaan. In ernstige gevallen raakt de werknemer 

depressief of krijgt hij zelfmoordideeën. Ook kan het slachtoffer last krijgen van slapeloosheid, 

hoofdpijn, rugpijn, hartkloppingen, trillen, buikpijn en huilbuien.  

Nog een paar cijfers: 

 Jaarlijks zorgt het pesten op het werk naar schatting voor ruim vier miljoen extra 

verzuimdagen per jaar. Structureel gepeste werknemers verzuimen namelijk drie keer meer 

dan collega’s.  

 Naar schatting is 1 op de 10 zelfmoorden het gevolg van pesten!   

 Ongeveer 52% van de slachtoffers van pestgedrag levert slechtere werkprestaties door de 

stress. 

 28% van de gepeste werknemers heeft er een dagtaak aan de pester te mijden.  

 12% van de gepeste werknemers verandert door het pesten van baan. 

 

7. Gevolgen voor het bedrijf 

De gevolgen voor het bedrijf zijn groot, niet alleen de financiële consequenties van het hogere 

ziekteverzuim van de gepeste werknemers komen voor rekening van de werkgever. De gevolgen van 

pesten reiken veel verder: de sfeer op het werk lijdt eronder en die onveilige sfeer zorgt voor fouten, 

slechte communicatie en minder vernieuwing doordat niemand durft op te vallen.    

 
Wat kun je als werkgever doen?  

1. Creëer een open en veilige werksfeer, waarin werknemers eventuele problemen 

bespreekbaar durven te maken.    

2. Bied leidinggevenden trainingen aan waarbij ze leren hoe je pestgedrag signaleert en ze leren 

een constructief gesprek te voeren met pester en gepeste. 
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3. Stel tijdens functioneringsgesprekken frequent verzuim aan de orde. Vraag door en biedt 

hulp aan. 

4. Houd een voorlichtingscampagne over pesten. Dit maakt het bespreekbaar en maakt alle 

werknemers bewust van de ernst van het probleem. Laat merken dat u pestgedrag niet 

tolereert.  

5. Maak een pestprotocol. Een voorbeeld vindt u in de bijlage. 

6. Stel een (externe) vertrouwenspersoon aan. Deze hoort aan, adviseert en brengt de 

betrokkenen partijen om tafel.  

7. Eventueel kan het een oplossing zijn om de afdeling anders in te richten: haal het groepje 

pesters uit elkaar, of geef het slachtoffer of de dader een andere plek. Let op dat dit geen 

promotie voor de dader betekent en het pesten dus wordt beloond. Voorkom ook dat de 

pester een nieuw slachtoffer zoekt. 
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Voorbeeld Pestprotocol 

Wat is een pestprotocol? 

Een pestprotocol is een verklaring van de directie, managers, leidinggevenden, ondernemingsraad, 

medewerkers, de casemanager en de bedrijfsarts waarin is vastgelegd dat pestproblemen binnen 

onze organisatie op een bepaalde manier worden aangepakt. Deze werkwijze is vastgelegd in dit 

protocol. In het pestprotocol worden regels aangegeven wat er wel en niet toelaatbaar is. Iedereen 

die bij de organisatie werkt of in dienst treedt wordt geacht dit protocol te ondertekenen en zich hier 

aan te houden. 

Waarom is er een pestprotocol? 

In organisaties waarin mensen samenwerken kunnen medewerkers te maken krijgen met 

pestgedrag. Pestgedrag zorgt voor onveiligheid op de werkvloer, pestgedrag heeft een negatieve 

invloed op medewerkers en hun functioneren, een negatieve invloed op de kwaliteit van het 

afgeleverde werk op een afdeling en kan verregaande invloed hebben op de kwaliteit van leven van 

de gepeste medewerker en zijn collega’s. Pestgedrag kan ook leiden tot verzuim. Pestgedrag is 

daarom ongewenst en niet toelaatbaar binnen ons bedrijf. 

Plagen of pesten? 

Plagen is vaak incidenteel, spontaan en onbezonnen negatief gedrag. Het kan een onschuldige 

eenmalige activiteit zijn waarbij humor een rol kan spelen. Het herhaaldelijke en langdurige karakter 

ontbreekt en het plagen speelt zich af tussen twee min of meer gelijken. 

Van pesten is sprake als dezelfde persoon regelmatig en systematisch wordt geïntimideerd, bedreigd 

of buitengesloten. Pesten is een vorm van agressie waarbij sprake van de macht van de pester en de 

onmacht van het slachtoffer.  

Pesten is een probleem 

Pesten is een wezenlijk probleem in onze maatschappij. Pestgedrag komt voor in alle lagen van de 

bevolking en alle leeftijdsgroepen. Veel scholen en sportverenigingen hebben tegenwoordig een 

pestprotocol. Pesten sluit mensen buiten en is ziekmakend voor degenen die het treft. Niet alleen de 

medewerker die gepest wordt lijdt eronder, maar ook collega’s die toeschouwer zijn, evenals het 

gezin van de gepeste medewerker. Slachtoffers van pesten kunnen op de lange duur blijvende 

schade ondervinden als gevolg van het pestgedrag. 
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Het pestproces 

In het pestproces zijn zes groepen betrokken: 

 de pesters of treiteraars (soms de manager zelf). 

 het slachtoffer, de gepeste.  

 de zwijgende middengroep (meelopers en angsthazen). 

 de leidinggevenden (soms zelf pester of slachtoffer). 

 de enkeling in de groep of het team met een ethisch bewustzijn en/of een hoge status, die 

het durft op te nemen voor het slachtoffer. 

 de manager (hoort een observerende en sturende functie te hebben, soms dader en soms 

slachtoffer). 

Doordat ook sociale processen een rol spelen zoals: sympathie, antipathie en machtsprocessen 

tussen de onderlinge groepen alsmede machts -en prestatiegerichtheid en de macht van de sterkste, 

wordt het geheel complexer. Dit kan het soms lastig maken om pestproblemen op te lossen en uit te 

bannen. 

Oorzaken van pestgedrag zijn onder andere; angst om zelf gepest te worden, het willen verkrijgen 

van aanzien, een demonstratie van macht, het afreageren van frustratie, of communicatie waarbij 

nog niet is geleerd wat acceptabel is.  

Het pestprobleem draait niet alleen om de pester en de gepeste persoon, op de achtergrond is er 

een zwijgende groep mensen bij betrokken. Zij vormen het publiek voor de pester, waaraan hij zijn 

succes afmeet. Er zijn echter ook mensen die het pesten afkeuren maar die zich er niet mee durven 

te bemoeien uit angst om zelf gepest of buiten gesloten te worden. 

Regels en afspraken 

1. We gaan binnen onze organisatie respectvol met elkaar om, dit geldt ook als we elkaar 

buiten het bedrijf tegen komen. 

2. We beoordelen niemand op geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd, herkomst, huidskleur, 

godsdienst, nationaliteit of uiterlijk. 

3. We gebruiken geen non-verbaal of verbaal geweld  

4. We sluiten niemand buiten. 

5. We noemen elkaar niet bij een bijnaam en schelden elkaar niet uit. 

6. We lachen elkaar niet uit en zetten niemand voor gek. 

7. We roddelen niet over elkaar. 

8. We luisteren naar elkaar en nemen elkaar serieus. 

9. We houden rekening met elkaar en accepteren een ander zoals hij is. 
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10. We laten nieuwkomers blijken dat ze welkom zijn en vangen ze goed op. 

11. We kiezen geen partij wanneer collega’s een conflict hebben. 

12. We schenken geen aandacht aan een pester maar maken melding van het negatieve gedrag. 

13. We brengen elkaar op geen enkele manier schade toe. 

14. We blijven van elkaars eigendommen af. 

Managers en leidinggevenden hebben een voorbeeldfunctie. Wanneer zij zich schuldig maken aan 

pestgedrag vergroot dit de onveiligheid op de werkvloer extra.  

Iedereen die hier werkt wordt geacht melding te maken van pestgedrag, ongeacht wie zich hieraan 

schuldig maakt. 

Wanneer wordt geconstateerd dat er binnen onze organisatie wordt gepest, worden er stappen 

genomen om dit ongewenste gedrag te stoppen. De pester wordt aangesproken op zijn gedrag. 

Tevens kan een traject worden ingezet om de negatieve sfeer te verbeteren met behulp van een 

externe persoon of organisatie.  

Wanneer desondanks het pestgedrag voortduurt en de pester niet bereid is zijn gedrag te 

veranderen, zullen er sancties worden genomen. Dit kan zelfs leiden tot het afscheid nemen van de 

pester. Pestgedrag wordt in onze organisatie namelijk niet getolereerd en we zullen er binnen het 

bedrijf alles aan doen om dit te voorkomen of te stoppen. 

Bij wie melding maken? 

In onze organisatie is ervoor gekozen pestgedrag te melden bij de casemanager, ……………………..., 

bereikbaar via …………………………………..  De casemanager zal vervolgens de personen die het betreft 

uitnodigen om los van elkaar een gesprek te hebben om de situatie te inventariseren en de 

benodigde vervolgstappen te zetten. 
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Bronvermelding 
 

www.pestenopdewerkvloer.nl 

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/pesten-op-de-werkvloer-van-dreigementen-tot-

potloodprikken 

https://www.managementsite.nl/pesten-werk-heeft-ernstige-gevolgen?loggedin=true 

http://arbo-online.nl/stress-door-strak-satijn/ 

http://www.hr-kiosk.nl/hoofdstuk/veranderingen/beroepsbevolking 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/barometer-

beroepsbevolking/barometer-bevolking-15-65-art.htm 

http://fd.nl/economie-politiek/1112030/bedrijven-onderschatten-pesten-op-werkvloer 

http://www.bobvandermeer.info/ 
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