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Pesten??? Ach kom nou, je kunt toch wel 
tegen een grapje! 
 

Pesten, plagen. Wat is nu 
eigenlijk het verschil?  
Iedereen is wel eens slachtoffer van 
plagerij. Grapjes kunnen over van 
alles en nog wat gemaakt worden. 
Over je schoenen, over je kapsel enz. 
Als dit zo nu en dan eens gebeurt, 
dan is dat niet zo erg. Maar als die 
plagerijen structureel worden. Als het  
dag in dag uit gebeurt, dan is het 
pesten. Als je aan pesten denkt, dan 
denk je vaak aan basisschool en 
misschien aan het voortgezet 
onderwijs. Maar pesten gebeurt niet 
alleen op school. Ook op het werk 
worden mensen gepest. Uit 
onderzoek blijkt dat het jaarlijks zo’n 
honderdduizend mensen gepest 
worden. Een op de tien werknemers is 
slachtoffer van pesten. Pesten komt in 
alle geledingen voor en is vaak 
minder zichtbaar naarmate de functie 
hoger is.  
 

Wat maakt iemand tot een 
pester? 
Daar zijn verschillende verklaringen 
voor: 
          1. Problemen (thuis) 
De pester heeft problemen waarover 
hij met niemand kan of durft praten. 
Zo gaat hij die frustratie uiten op 
collega’s.  
          2. Een negatief zelfbeeld 
De pester heeft het idee dat hij minder 
slim, knap en leuk is dan anderen en 
wil dit compenseren door anderen 
minder leuk te maken door te pesten, 
belachelijk te maken, te roddelen of te 
kleineren. 
          3. Werd vroeger zelf gepest 
De pester was slachtoffer van pesten 
Juist omdat hij bang is om weer 
gepest te worden, neem hij die 
controle en macht in eigen handen. 
          4. Groepsdruk 
Mee gaan pesten uit angst dat, 
wanneer hij niet meedoet, hij de 
volgende zal zijn. Pesten wordt vaak 
gedaan omdat ‘anderen het ook doen’ 
en je anders buiten de groep valt. 
 

        5. Jaloezie 
De pester is jaloers op anderen en 
krijgt frustraties ten opzicht van die 
persoon. Deze frustraties kunnen 
verdwijnen door ze op die persoon 
af te vuren. Volstrekt oneerlijk, 
maar helaas veel voorkomend. 
        6. Populariteit 
De pester wil graag het middelpunt 
van de aandacht zijn, maar heeft 
geen specifiek talent om indruk 
mee te maken behalve het talent 
om anderen belachelijk te maken. 
Andere mensen lachen om zijn 
grappen, waardoor hij het gevoel 
krijgt gewaardeerd te worden. 
         7. Opvoeding 
De pester heeft op een of andere 
manier macht over anderen, maar 
hij heeft in zijn opvoeding nooit 
geleerd hoe je op een positieve en 
respectvolle manier om moet gaan 
met de mensen om zich heen. Hij 
leerde niet verantwoordelijk om te 
gaan met macht. Dit maakt dat hij  
die macht is gaan misbruiken. 
         8. Eenzaamheid 
De pester voelt zich eenzaam en 
heeft aandacht en liefde nodig. Hij  
gaat pesten om die aandacht te 
krijgen. Hierdoor heeft hij 
tegelijkertijd het gevoel belangrijk te 
zijn en macht te hebben.  
        9. Antisociale persoonlijkheid 
            stoornis 
De pester vindt zichzelf mooier en 
beter dan alle anderen (narcist) of 
hij kent nauwelijks emoties en geen 
empathie (sociopaat of 
psychopaat). Hij handelt alleen in 
zijn eigen belang en pest zonder 
dat het hem interesseert wat hij 
daarmee aanricht. Hij wil enkel 
maar zijn zin krijgen. 
 

In deze nieuwsbrief is de 
pester een hij, maar dit kan 
even gemakkelijk een vrouw 
zijn.  
Zo stelt het Amerikaanse 
Workplace Bullying Institute 
dat op de werkvloer vrouwen 
veel vaker door andere 
vrouwen gepest dan door 
mannen. 
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Om goede arbeidsvoorwaarden 

voor werknemers te kunnen 

blijven garanderen is een sterke 

bond noodzakelijk.  

Een sterke bond is in staat om 

daadkrachtig op te treden op 

cruciale momenten. Daaraan 

moeten we blijven bouwen. Dat 

doen we met elkaar. En vooral 

voor elkaar. Maar altijd samen.  

 

Bouw jij mee?  

Alle hulp en ideeën zijn welkom. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je deze nieuwsbrief 
doorsturen of uitprinten en 
ophangen? 

Ik zeg: “Gewoon doen!” 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Pestkoppen zijn er in verschillende 
soorten en maten. De volgende 7 
soorten pestkoppen zijn de meest 
voorkomende pestkoppen op de 
werkvloer. Misschien helpt het je 
pestgedrag sneller te herkennen. 

1. Degene met twee gezichten 
Deze pestkop laat het misschien 
lijken alsof hij je beste vriend is, 
maar achter je rug om probeert hij 
je reputatie te besmeuren en vangt, 
wanneer hij de kans ziet, de credits 
voor jouw werk. 

2. De schreeuwer 
Dit is een luidruchtige pestkop. Hij 
schreeuwt, is onaangenaam en 
brutaal. Deze pestkop staat niet 
open voor een (goede) discussie, wil 
altijd zijn gelijk halen en is niet bang 
om jou hiervoor “voor gek te 
zetten” in het bijzijn van anderen. 
Hij weet zo wel het management 
naar zijn hand te zetten. 

3. De eeuwige criticus 
Door het gedrag van de eeuwige 
criticus wordt jouw zelfvertrouwen 
constant op de proef gesteld. Altijd 
weet hij een manier te vinden om 
jouw werkzaamheden in een 
negatief daglicht te zetten. Soms 
gaat hij zelfs zo het creëren van 
“bewijsmateriaal” hiervoor niet uit 
de weg. 
      4.    De wannabe 
Dit is een van de meest hatelijke 
pestkoppen. Hij hunkert naar 
erkenning en waardering, terwijl zijn 
inzet en motivatie vaak ver te 
zoeken is. Alles moet op zijn manier 
gebeuren  
ook al is dat niet de beste of meest 
efficiënte manier. Heb je hierop iets 
aan te merken? Helaas, daarvoor is 
geen ruimte. Maar moet deze 
pestkop verantwoording afleggen 
over zijn keuzes, dan is hij niet thuis. 

 

HOE HERKEN JE PESTGEDRAG? 
 
Bij de gepeste: 

• veranderd gedrag (stiller en 
teruggetrokken of juist agressief) 

• Verslechteren de resultaten 

• Staat letterlijk alleen, heeft geen 
(goede) vrienden, gaat niet naar 
feestjes, brengt niemand mee 

• Klaagt herhaaldelijk over buik-  
of hoofdpijn of misselijkheid 

• Slaapt slecht(er), heeft plots 
nachtmerries 

• Lijkt ongelukkig of depressief 

• Staat onder stress, is in paniek 

• Heeft (minder) zelfvertrouwen, 
durft niets alleen 

• Vermijdt de groep 

• Neemt ‘onlogische’ wegen om zich 
te verplaatsen 

• Angsten over het werk of alleen 
zijn, vooral na het weekend of 
vakantie 

• Verandert het eetpatroon 

• Zoekt ‘veilige’ plekken op 

• Zijn spullen zijn regelmatig kapot 
of hij heeft verwondingen 

Bij de pester: 

• weigert om met bepaalde mensen 
samen te werken 

• zet zich af tegen de groep, speelt 
de baas 

• pikt er snel zwakke plekken uit 

• kan zich moeilijk inleven in 
anderen 

• aanvaardt moeilijk regels en 
grenzen 

• reageert vaker impulsief en 
agressief 

• signalen van een dubbelleven: in 
de buurt van autoriteit is er niets 
aan de hand, op onbewaakte 
momenten misdraagt hij zich. 

 
Niet al deze signalen komen bij alle 
pesters of gepesten voor en al zeker 
niet in dezelfde mate. Het zijn enkele 
signalen die alarmbellen kunnen 
doen afgaan. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Het Burgerlijk Wetboek 
beschermt de 

werknemer impliciet 
tegen pesten. Op grond 

van artikel 7:658 
heeft de werkgever 

een zorgplicht 
voor de veiligheid 

van de 
werkomgeving en 

moet zich daarbij als 

goede werkgever 

gedragen. Je 
werkgever moet 

een eventuele 

klacht serieus 
nemen en er tenminste 

proberen iets aan te 

doen. Gebeurt dit niet 
of te weinig, dan 

heb je dus reden om 

een advocaat op te 
zoeken. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IK WORD GEPEST. WAT KAN IK 
DOEN? 
 
         1. Wees assertief 
Maak zaken direct bespreekbaar met een 
collega, leidinggevende of management, 
wacht niet te lang. Als het te lang door 
gaat is er al een bepaald systeem 
ontstaan waar moeilijk uit te komen is. 
Een assertieve houding betekent dat je 
op komt voor jezelf en dat je het gedrag 
van de ander niet accepteert. Kijk de 
mensen recht in de ogen aan. 
Gemakkelijk is het niet, maar onmogelijk 
ook niet. 
 
        2. Voorkom vermijdend gedrag 
Straal kracht uit en begroet de persoon 
gewoon. De neiging heb je meestal, om 
de confrontatie uit de weg te gaan. maar 
hierdoor wordt het alleen nog maar erger. 
Dus loop niet met een grote boog om de 
persoon heen. Probeer hem of haar niet 
te vermijden, maar kijk de persoon recht 
aan en groet de persoon gewoon. Dan 
straal je kracht uit. 
 
        3. Trek een grens voor jezelf 
Blijf vooral jezelf en durft te handelen van 
uit jezelf. Maar ga niet te lang door. Als 
de situatie niet verandert moet je soms de 
conclusie trekken dat je beter naar een 
andere werkplek kan gaan kijken. Laat 
het niet eindeloos doorgaan ten koste van 
je gezondheid. 
 
        4. Bereid je voor:  
Zorg dat je voorbereid bent op een 
opmerking, dat je een standaard 
opmerking hebt die op alle situaties van 
toepassing is, wanneer er iets onaardigs 
tegen of over je wordt gezegd. Iets 
simpels als: ‘Zo, dat is dan ook weer 
gezegd’ kan al volstaan. Zo voorkom je 
dat je met je mond vol tanden staat. Dit 
geeft ook een gevoel van eigenwaarde. 
 
      5. Laat het niet te lang doorgaan 
Houd de regie over jezelf en je situatie. 
Pesten leidt tot mentale en fysieke 
klachten (slecht slapen, nachtmerries, 
hoofdpijnklachten) en mogelijk tot 
posttraumatische stressstoornis. Als het 
echt niet meer gaat, roep dan de hulp in 
van derden, leidinggevende, 
personeelszaken, vertrouwenspersoon of 
bedrijfsmaatschappelijk werk. Wat je ook 
doet, wacht er niet te lang mee. Het 
pestprobleem moet in de kiem gesmoord 
moet worden. 
 

       5.    De poortwachter 
De poortwachter doet er alles aan 
om te voorkomen dat jij de middelen 
ter beschikking hebt om jouw werk 
goed uit te kunnen voeren. En 
wanneer je faalt, staat hij te springen 
om dit aan de gehele organisatie te 
laten weten en hiermee aan te tonen 
dat jij het blijkbaar niet kunt. 
       6.    De sociopaat 
De sociopaat heeft nul empathie. Hij 
voelt zich superieur aan anderen en 
weet altijd alles beter. Kenmerken 
van een sociopaat zijn: emotioneel 
ontwricht, draagt geen 
verantwoordelijkheid, erg intelligent, 
charismatisch, charmant en verbaal 
erg overtuigend. Hij/zij is 
meedogenloos en roekeloos. 
         7.    De goeroe 
Deze is te vergelijken met de 
sociopaat. De goeroe is competent 
en een expert binnen zijn/haar 
vakgebied. Emotioneel kan hij/zij 
moeilijk omgaan met anderen. Een 
verstandig maar zeer afstandelijk 
persoon. Hij voelt zich superieur en 
houdt geen rekening met hoe 
zijn/haar beslissingen invloed 
kunnen hebben op anderen. De 
goeroe is conservatief maar ziet 
zichzelf niet gebonden aan wetten, 
zeden en regels (deze zijn 
toepasselijk op anderen maar niet 
op hem/haar). 

 
Wat moet je werkgever doen? 
    1.  Hij moet het risico van 
pesten in kaart brengen. Niet 
alleen de probleemgevallen, 
maar de hele bedrijfscultuur en 
eventuele risico’s voor pesten. 

       2.  Is er een probleem met 
pesten, intimidatie of discriminatie, 
dan moet hij een plan van aanpak 
opstellen om dit tegen te gaan. 
       3.  Hij moet jou en je collega’s 
informeren over bestaande 
problemen en over de 
maatregelen tegen het pesten. 
        
Doet jouw werkgever te weinig om 
pesten tegen te gaan? Kun je hulp 
of advies gebruiken?  

Bel met het 
FNV Arbo-Adviespunt. 

 

Bel 088 – 368 06 09 



 

 

WAT KAN DE FNV VOOR JE 

DOEN? 

Als je gepest wordt helpt 

het zeker om er met ons 
over te praten. De FNV 

neemt pesten heel serieus. 

Neem rechtstreeks 
contact met de bond of 

met een FNV- consulent 
op je werk en leg je 

verhaal voor. 

Als het pesten tot een of 

enkele personen beperkt 

blijft probeert de 

consulent te helpen. 

Als het pesten meer 
structureel lijkt te zijn, dan 

neemt een bestuurder het 
over. Meestal betekent dit 

dat er een onderzoek 

komt. Er worden dan 
bijeenkomsten 

georganiseerd waar leden 
en niet-leden hun verhaal 

kunnen doen.  

De resultaten bespreekt 

de bestuurder met het 

bestuur van de organisatie 
en er wordt gestreefd 

naar een concrete 
aanpak van het 

probleem. Vervolgens blijft 
hij de ontwikkelingen 

volgen. 

 

 

 
 

Alleen een 
sterke bond  
 heeft een 

sterke stem.   

 

 

 

 

 

MIJN COLLEGA WORDT GEPEST. 
WAT KAN IK DOEN? 
 
1. Allereerst steun je de collega en 

wordt geen mee-pester. 
2. Spreek de pester aan op zijn 

gedrag omdat de gevolgen voor de 
gepeste minder erg zijn wanneer 
het pesten snel wordt herkend, 
aangepakt en opgelost. 

3. Bespreek het pestgedrag, als dat 
kan, eerst met de leidinggevende. 
Maak tijdens de groepsgesprekken 
concrete afspraken om het 
pestgedrag te stoppen en in de 
toekomst te voorkomen. 

4. Als het niet is gelukt voorgaande 
stappen uit te voeren, dan is het in 
elk geval belangrijk om wel melding 
te maken van het pesten. Dit kan 
bij het bedrijfsmaatschappelijk 
werk, de vertrouwenspersoon, de 
bedrijfsarts of de ondernemings-
raad. 

5. Je kunt, indien aanwezig, ook een 
klacht indienen bij de klachten-
commissie.  

6. Leg je het voor aan de FNV,  
ondernemingsraad of personeels-
vertegenwoordiging dan kan deze 
de klacht indienen bij de Inspectie 
SZW. De inspectie onderzoekt 
iedere ingediende klacht. 

 

Ik ben leidinggevende en wil 
pestgedrag in mijn organisatie 
aanpakken ... wat kan ik doen? 
• Stel de norm: Het is bewezen dat 

duidelijkheid over welk gedrag 
onacceptabel is en een zero-
tolerance-beleid preventief werken. 

• Draag de norm uit: Draag het 
protocol uit binnen de organisatie. 

• Geef het goede voorbeeld. 

• Grijp in en onderneem actie. 

• De FNV staat ook klaar om jou te 
helpen. 

Wat kost pesten?  
 
Onderzoek van TNO schatte in 2012 de 

totale kosten voor werkgevers als gevolg 
van psychosociale arbeidsbelasting (zoals 
werkstress, agressie, pesten) op 2,2 
miljard euro. Dit zijn slechts de 
loonkosten. Maatschappelijke kosten 
zoals die van ziektebehandeling, 
uitkeringen, etc. zijn hier niet bij opgeteld.  
Elke werknemer die last heeft van pesten 
is jaarlijks ruim 2 x zoveel dagen afwezig 
dan een andere werknemer. Hij/zij kost 
gemiddeld minstens 3.600 euro extra aan 
de werkgever en de indirecte kosten lopen 
zelfs op tot 12.500 euro. Een geval van 
agressie op de werkvloer leidt tot 
meerkosten in dezelfde orde van grootte. 
Terwijl een goede aanpak van pesterijen 
een bedrijf heel veel kan opleveren. Het 
gepest op de werkvloer leidt tot ongeveer 
vier miljoen extra verzuimdagen per jaar. 
Een pestgeval kost een werkgever 
jaarlijks zo'n 45.000 euro, berekende 
psycholoog en pest-specialist Bob van der 
Meer. De impact daarvan is voor alle 
betrokkenen enorm. Werknemers die 
gepest worden, krijgen vaak 
gezondheidsklachten, 

 
verliezen hun baan en plegen soms zelfs 
zelfmoord. De angstcultuur binnen een 
bedrijf of organisatie, waarvan pesten en 
intimidatie een teken is, heeft echter ook 
een negatieve invloed op andere 
werknemers. 
 
HOGERE WERKDRUK DOOR PESTEN 
 
Pesten leidt tot mindere prestaties door 
degene die gepest wordt en uiteindelijk tot 
korter of langer verzuim. Teams moeten 
vaak de eerste verzuimdagen van 
collega’s zelf oplossen en soms wordt een 
zieke collega helemaal niet vervangen. 
Pesten en meepesten leidt dus 
uiteindelijke tot hogere werkdruk voor de 
achterblijvers. 
 
             STOP PESTEN NU! 
Er bestaat geen enkel positieve kant aan 
pesten behalve misschien voor de pester 
zelf. En hij of zij is waarschijnlijk beter 
geholpen met een goed gesprek met een 
psycholoog 

 

 

Pesten kost 
maatschappij miljarden 


