‘Themanieuwsbrief: pesten op de werkvloer’
Op 1 juni gaf minister Asscher de aftrap voor een publiciteitscampagne om pesten op het werk bespreekbaar
te maken. Eind september volgt de Week Tegen Pesten voor het onderwijs. In deze nieuwsbrief daarom
volop aandacht voor dit actuele thema.
Meer weten over ongewenst gedrag op de werkvloer?
www.bing-ongewensteomgangsvormen.nl

Nieuws
Integriteit blijft belangrijke valfactor wethouders
In de eerste helft van 2015 zijn er 33 wethouders na een politiek conflict of vertrouwensbreuk ten val gekomen.
Een van de belangrijkste politieke valfactoren in de collegeperiode 2014-2018 blijft integriteit. Verstoorde
coalitieverhoudingen is een tweede belangrijke valfactor. Sinds de verkiezingen van maart vorig jaar
vertrokken in totaal 141 wethouders.
Dit blijkt uit het wethouderonderzoek 2015, dat op verzoek van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door de
Collegetafel. De cijfers wijzen op een voortzettende trend dat de wethouder in de huidige collegeperiode
minder snel wordt weggestuurd dan na de raadsverkiezingen van 2002, 2006, 2010.
Lees verder
Flexwerk lokt ongewenst gedrag uit
Als flexwerkers hun ontevredenheid met werk of werkomstandigheden niet kunnen aankaarten, vervallen ze
in ongewenst gedrag, zoals frauderen en zich antisociaal opstellen tegenover collega’s. Zo betaalt het
bedrijfsleven toch nog een hoge prijs voor het alom bejubelde flexwerk.
Lees verder
Helft van de leidinggevenden kijkt weg bij pesten
De helft van alle leidinggevenden die weten dat een werknemer wordt gepest, doet er niets tegen. Dat blijkt
uit een onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van vorig jaar naar
arbeidsomstandigheden. Op 1 juni 2015 gaf minister Asscher de aftrap voor een publiciteitscampagne om
pesten op het werk bespreekbaar te maken.
Lees verder
‘Nieuwe bestuurlijke laag voor cybersecurity nodig’
Een bestuurlijke laag met specialisten die zich bezighouden met cybersecurity is hard nodig, zo vertelt Ronald
Prins, directeur van Fox-IT, naar aanleiding van zijn column op Computable.nl aan Binnenlands Bestuur.
‘Deskundige mensen die de laarzen aantrekken en op de dijken zelf gaan staan is het idee. Uiteraard moeten
we zo’n bestuurslaag niet verdelen over de fysieke ruimte, zoals nu bij waterschappen gebeurt. Maar een
nieuw landelijk bestuursorgaan voor digitale veiligheid lijkt mij een goed idee.’
Lees verder

Blogs
Gij zult niet treiteren
Minister Asscher gaf op 1 juni 2015 de aftrap voor een landelijke campagne om pesten op de werkvloer terug
te dringen. Uit onderzoek komt naar voren dat een half miljoen mensen op het werk een vorm van pesten

ervaart. De impact is groot, zowel voor het slachtoffer als voor de organisatie: pesten leidt tot stress, gebrek
aan motivatie, ziekteverzuim of zelfs erger.
Uit een peiling van de Telegraaf blijkt dat 30% van de ondervraagden van mening is dat er bij hen op het
werk wordt gepest. Liefst 72% vindt dan ook dat pesten strafbaar gesteld moet worden. Maar is
strafbaarstelling de oplossing? En welke handvatten biedt het huidige juridische kader?
Lees verder
Pesten en de institutionele context
Een half miljoen Nederlanders wordt gepest op de werkvloer. Een vervelende zaak, maar waar gaat dit
eigenlijk over? Valt een lullige opmerking of een slecht geplaatste grap onder de noemer pesten? Drie lullige
opmerkingen? Of vijf? Om iets zinnigs te zeggen over pesten op de werkvloer, is het van belang eerst af te
bakenen waar het precies om gaat. Ik bied u een handvat aan. Onder pesten kan worden verstaan: het
opzettelijk intimideren, beledigen, buitensluiten of het negatief beïnvloeden van de werkzaamheden van een
individu (door een of meerdere collega’s), herhaaldelijk en structureel en gedurende een langere periode.
Lees verder

Contact
Wij zijn benieuwd naar uw mening. Direct contact? Bel 033-2474300 of mail naar info@bureauintegriteit.nl.
Volg ons op:
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