
Thuiswerken en dus minder pesten op het werk? Helaas niet, 

pesten gaat onverminderd door. Ook online. 

 

 

 

Nu we thuiswerken zou je toch denken dat het 'pesten op de werkvloer' 

een stuk minder voorkomt. Want weg zijn de pesterijen bij de 

koffieautomaat, het valt niet meer op dat die ene collega niet bij de 

vrijdagmiddagborrel is of dat die ene collega niet meewandelt tijdens de 

lunch.  

Helaas moeten we na bijna een jaar thuiswerken vaststellen dat 'pesten op het 

werk' gewoon doorgaat en dan nu online, een paar voorbeelden uit de praktijk:  

- niet uitnodigen voor die zoommeeting  

- informatie achterhouden zodat iemand onvoorbereid aanwezig is  

- rotklussen toebedelen of gewoon onmogelijk uit te voeren rotklussen  

- niet bij de vrijdagmiddagborrel online uitgenodigd zijn  

- telkens als je het woord neemt, zet die ander je op 'mute'  

- in aparte facebookgroepjes roddelen over die ene collega  

Het gebeurt, nog steeds, ook al zijn we volwassen, ook al zijn we thuis. Online.  

 

In deze nieuwsbrief voeg ik een link toe naar mijn podcast 'Pesten op het werk' 



 

die in samenwerking met Petra Kuipers (https://www.deimplementatiedokter.nl/) 

tot stand is gekomen.  

Ik hoop dat je even de tijd kunt vinden om naar deze podcast te luisteren zodat 

je weer beseft dat 'pesten op het werk' een idioot en afschuwelijk fenomeen is 

en dat we dat met elkaar de wereld uit moeten zien te helpen.  

https://open.spotify.com/episode/6RIAHSipnCG1isEzzAftSk?si=STTsgqLrRVWy

FgtEUpbQOg 

 

 

Hartelijke groet, Els van Leeuwen  

  

Trainer, coach en vertrouwenspersoon  

 

 

p.s. Voor wie het gemist heeft: Van Leeuwen Training & Coaching is vervallen, 

mijn bedrijfsnaam is nu alleen nog SCHOOL TEGEN SCHELDEN.   
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