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ArbeidsomstAndigheden

Recent las ik een artikel over de gevolgen van pesten 
op de werkvloer. Zo blijkt dat maar liefst tweehonderd 
zelfmoorden per jaar volgen uit pesterijen op kantoor. 
Even los van het feit dat pesterijen de productie (over-
spannen werknemers) en efficiëntie (niet iets voor el-
kaar willen doen) binnen een organisatie om zeep hel-
pen, ben ik erg geschrokken door het grote aantal 
zelfdodingen door pesten op de werkvloer. Daarnaast 
zegt tien procent van de werkende Nederlanders re-
gelmatig slachtoffer te zijn van pesterijen. De kans dat 
pesten in jouw organisatie voorkomt is dus bijzonder 
groot. Toch staat pesten op de werkvloer bij veel werk-
gevers bijzonder laag op de agenda. Dit baart mij ern-
stig zorgen. Op het bespreken van pesten heerst nog 
steeds een taboe. Dit is ook niet zo vreemd. Niemand 
vindt het fijn om zich kwetsbaar op te stellen als je 
weet dat daar weinig tot niks mee gedaan wordt. Veel 
werkgevers hebben wel beleid omschreven als het om 
pesten of ongewenst gedrag gaat. Helaas blijft dat 
echter vaak tot het hebben van beleid. Zij zijn daarin 
niet de enige. Zelfs Inspectie SZW beperkt zich tot be-
leid.

Zelfinspectie
Op de site van de Inspectie SZW staat een zelfinspec-
tietool Werkdruk en Ongewenst gedrag. In de basis 
komt het er op neer dat je via deze tool zelf kunt be-
oordelen of het beleid voldoet aan de wettelijke eisen. 
Het aanpakken van pesten door de Inspectie SZW be-
perkt zich dus door werkgevers beleid te laten maken. 
Dit terwijl de Inspectie SZW zelf stelt dat zij toezicht 

houdt op gezonde en veilige werkomstandigheden. De 
Inspectie SZW kijkt echter alleen of de werkgever be-
leid heeft, niet of het beleid echt bijdraagt aan ge-
zonde en veilige werkomstandigheden. Dat is een ge-
miste kans voor zowel de Inspectie SZW als van de 
werkgevers. Door zich te beperken tot het hebben van 
een beleid dragen zij (onbedoeld) bij aan een klimaat 
waardoor pesten op de werkvloer in stand gehouden 
kan worden.

Aan de slag
Het is dus tijd om aan de slag te gaan! Haal pesten uit 
de taboesfeer en pak de pesters aan. Zorg ervoor dat 
slachtoffers van pestgedrag eenvoudig en laagdrem-
pelig melding kunnen maken en beschermd worden 
voor eventuele gevolgen van melding. Het verbannen 
van pesten op de werkvloer draagt immers niet alleen 
bij de productie en efficiëntie binnen een organisatie. 
Het kan zelfs tweehonderd levens per jaar besparen.
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