“Ik werd met mijn hoofd tegen het kluisje aangeslagen en in mijn gezicht gespuugd”
“Ik voelde me een mislukking op het werk en wilde gewoon niet meer”
“Mijn zoon wordt elke dag gepest, geslagen en bedreigd”
“Mijn moeder wilde niet meer, ze was op”
“Ik voel me hopeloos, echt niks, een object wat elke keer weer aan de kant word geduwd”
Dit is zomaar een greep uit de vele brieven die wij dagelijks bij Stichting Pesten
binnen krijgen. Brieven waarin te lezen valt, wat voor invloed het pesten heeft
op het leven van iemand en zijn omgeving. Deze traumatische ervaringen zijn
vaak zo ingrijpend waardoor de kwaliteit van leven van de slachtoffers negatief
zal beïnvloeden. Pesten is van alle tijden, maar in de huidige maatschappij
waarbij social media een steeds grotere rol speelt, is er geen ontkomen meer
aan. 24 uur per dag 7 dagen in de week gaat het door.

Enkele getallen op een rijtje:
Ruim 17% van alle werknemers (tussen de250.000 tot 350.000) worden
structureel gepest op het werk. Bron: CNV en de Universiteit Twente.
1 op de 10 leerlingen op de basisschool wordt gepest. Bron: Nederlands Jeugd Instituut.
Op 94% van de scholen wordt soms tot heel vaak gepest. Bron: Nationale scholierenmonitor.
38% van de jongeren zegt dat in zijn of haar klas via internet gepest wordt.
20% van de ouderen geeft aan wel eens gepest te worden, het verzorgend personeel geeft
aan dat het wel om 40% van de ouderen gaat. Bron: Radboud Universiteit Nijmegen.
Als je lange tijd gepest wordt, kan dat je leven ernstig ontwrichten. Pesten op het werk kost de
samenleving ongeveer 1,5 miljard euro per jaar, het betreft hier 1,2 miljoen werkende personen, zo
blijkt uit onderzoeksresultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA).
Pesten komt dus in alle lagen van de bevolking voor en levert enorme economische, psychosociale en
lichamelijke schade op.
Stichting Pesten vindt dit onacceptabel en strijd hier al jaren tegen. Door middel van haar website
Pesten.nl en haar steeds groter groeiende community op facebook bereiken wij een grote groep
mensen en zijn wij de grootste antipest stichting van Nederland! Wij willen echter nog zoveel meer..
veel meer, om tegen het pesten te strijden.
Door de samenwerking tussen Stichting Pesten en Rocomm en door de expertise en netwerken van
beide organisaties te verbinden, kan er een krachtige verbintenis gecreëerd worden die waardevolle
en gerichte informatie, hulp en ondersteuning kan geven. Rocomm steunt ons hierbij en helpt ons
om onze doelen te bereiken, zoals een 24 uurs hulplijn, voorlichting en onderzoek en daarbij hebben
wij uw hulp hard nodig!

