
Pesten ... draag je met je mee!

Pesten is een gruwel. 
Voortdurend steekt het de kop op. 

In het groot, in het klein, 
op de voorgrond en op de achtergrond. 

 
 
 

Een opdracht tot menswaardigheid 
voor leidinggevenden



De organisatorisch inhoudelijke werkelijkheid;
De relationele werkelijkheid;
De emotionele werkelijkheid. 

‘Pesten … draag je met je mee’

Pesten is een gruwel. Voortdurend steekt het de kop op. In het
groot, in het klein, op de voorgrond en op de achtergrond. 

Het verschijnt overal: in de politiek, in bedrijven, in het
onderwijs, op de sportclub, in families … in welke sociale
systemen niet eigenlijk? 

De intens verdrietige berichten in de media tonen
onomwonden aan dat we met een serieus probleem te maken
hebben. 

Pesten uitbannen betekent dat leidinggevenden niet alleen met
een juiste attitude in hun werk dienen te (leren) staan: een
attitude waarin menswaardigheid met hoofdletters geschreven
wordt. 
Zij zullen ook vaardig moeten worden in het simultaan (leren)
sturen op de drie werkelijkheidsgebieden die actief zijn in elk
sociaal systeem:

 



De verstrikking
Tijdens mijn beginjaren als bewegingsonderwijzer speelde een klas een potje
voetbal. Alle spelers van partij A liepen op gezette tijden naar hun eigen keeper
toe om hem een schop te geven. De keeper incasseerde geruisloos en emotieloos
(jaja); het team acteerde alsof het normaal was (hoe bizar); hun
groepsleerkracht gaf op mijn vraag: zie je dat? Het antwoord … “Ja, Marc is in de
klas ook een moeilijk jongetje” (hoe verbijsterend) … en ik mocht op het matje
komen bij de directeur omdat ik in de klas bespreekbaar maakte wat niet
besproken mocht worden (…).

Pestgedrag kenmerkt zich in allerlei vormen (negeren, slaan, aftuigen,
gniffelen, ogen wegdraaien, social media, etc). 
Het kenmerkt zich ook doordat er tegelijkertijd sprake is van twee elkaar
zowel aantrekkende als afstotende krachten: macht en onmacht,
daderschap en slachtofferschap, overheersing en onderdrukking, erbij
mogen horen en er niet bij mogen horen: de pester(s) en de gepeste(n). 
Hoe bizar dit ook klinkt … op een bepaalde manier hebben ze elkaar dus
ook nodig. De één ontleent zijn bestaansrecht immers aan de ander.

Hoewel ook bij mij de sympathie uitgaat naar de gepeste, is de tragiek dat
beiden in het relationele werkelijkheid verstrikt zijn in een destructieve
dans.

Reacties op pesten
Er worden vele initiatieven genomen om pesten de kop in te drukken. Er
zijn anti-pestprogramma’s ontwikkeld waarin sociaal-emotionele
ontwikkeling centraal staat. De politiek buigt zich erover. Er is een landelijke
roep om pesters stevig aan te pakken (maatregelen). Pestprotocollen
worden ingevoerd. Conferenties over ‘pesten op de werkvloer’ worden
georganiseerd. Prachtig, als deze inspanningen.
Tegelijkertijd … het zijn veelal reacties of curatieve bewegingen.



Toereikend?
Deze curatieve bewegingen
zorgen er in de praktijk voor dat
de focus te eenzijdig ligt op de
aanpak en het oplossen van de
incidenten zelf.

Ik hoor veel te weinig over de
wijze waarop een leidinggevende
zijn sociale systeem
menswaardig zou moeten
opbouwen. Want als pesten
speelt is de menswaardigheid
ver te zoeken. 

Ik hoor ook veel te weinig wat dit voor het beroepsprofiel (persoonlijke en
functionele ontwikkeling) van mensen die een leidinggevende functie gaan
bekleden betekent. 

Want het opbouwen van een menswaardig gezond sociaal systeem vraagt
om een passende attitude, vaardigheden én verstand en wijsheid op het
gebied van sociale systemen (figuur 1).

Figuur 1: de vier werkvelden van elke leidinggevende
die een gezond sociaal systeem wil bouwen.

 



Drie werkelijkheidsgebieden
In elk sociaal systeem zijn drie werkelijkheidsgebieden te
onderscheiden (dus niet te scheiden) (figuur 2). Leidinggevenden staan
voor de complexe opgave simultaan te (leren) sturen op deze
werkelijkheidsgebieden. Alleen dan kunnen zij de ambitie van het
organisatie waarmaken.

Doen zij dat onvoldoende, dan zal het verwaarloosde
werkelijkheidsgebied op gaan spelen. Onvoldoende aandacht voor
relaties betekent dus dat er gedoe ontstaat. Een vorm van cumulerend
gedoe is pesten.

En ja, veel leidinggevenden sturen onvoldoende simultaan op deze
gebieden. Dat doen zij niet uit slechtheid, maar omdat zij een
bepaalde voorkeur voor een bepaald werkelijkheidsgebied hebben
ontwikkeld. Denk maar eens aan de leidinggevende die hoofdzakelijk
op getallen stuurt. De tragiek is dat door die eenzijdige voorkeur de
menswaardigheid onder druk komt te staan.

 

Figuur 2: leidinggeven
is complex. Het vraagt
organisatorische-, relationele-
en emotionele sensitiviteit van
de leidinggevende.



Preventie
Dader(s) en slachtoffer(s) maken altijd deel uit van een bepaald sociaal
systeem. De toeschouwers trouwens ook. Als pesten speelt, is er iets
in dat sociale systeem aan de hand. De pijnlijke vraag die gesteld dient
te worden is dan: wat binnen het sociale systeem zélf maakt dat
pesten de ruimte krijgt? Wat is er niet op orde? Als we daar eens de
vinger op zouden kunnen leggen? 

Begrijp me goed. Dit artikel gaat niet over het toeschrijven van schuld
aan iemand, maar over het ontrafelen van de bron van pesten. Je
ontkomt er dan niet aan de pijnlijke vragen te stellen die gesteld
moeten worden. De antwoorden die er op volgen kunnen een
preventieve beweging tegen pesten in gang zetten. 
Maar het vraagt wel lef!

Schrijnend voorbeeld: recent maakte ik tijdens een begeleidingstraject mee
dat in een zeer stroef-lopend team voor één teamlid een 360-graden
feedback onderzoek in gang werd gezet (verplichting). De uitkomst laat zich
raden: de ‘schuldige’ van de slechte resultaten werd gemakkelijk gevonden.

Het pestincident als bliksemafleider
Het lastige aan pesten is dat de bron zich niet aan de oppervlakte
maar zich op een diep niveau in het sociale systeem bevindt. Je zult er
systematisch naar op zoek moeten. Dat blijkt niet zelden een
‘emotionele exercitie’ omdat de zoektocht iets dreigt bloot te leggen
‘wat liever niet gezien wil worden’.

Terug naar bovenstaande voorbeeld: de leidinggevende die
verantwoordelijk was voor het stroef-lopende team behoedde zichzelf –
door de 360-graden feedback-opdracht – voor de confrontatie met haar
eigen ongepaste attitude (bazig leiderschap i.p.v. dienstbaar leiderschap)
en het ontbreken van passende vaardigheden om haar team door deze
lastige periode heen te (bege)leiden. 

 



Als er iets wezenlijks niet op orde is in een sociaal systeem ontstaat er
spanning. Die spanning bouwt zich in de loop der tijd op (cumulerend
effect) en zal zich bij een bepaalde kritische hoeveelheid in de waan van
de dag ‘ineens’ en ‘ergens’ ontladen. Een vorm van ontlading is pesten. 

Pesten zorgt voor krassen op de ziel. Daarom moet er zeker iets aan
gedaan worden, maar wel op de juiste plek!

In mijn coachpraktijk komt het thema pesten in grote regelmaat langs.
Twintig, dertig, veertig jaar na dato roept het voor menig cliënt nog steeds
emotionele verwarring op. 

Worden er bewaarheidende en bezielde gesprekken gevoerd over-
en acties ondernomen op de versterkende en belemmerende
incidenten? (of worden ze ontlopen, weggelachen, bedekt,
gebagatelliseerd?)
Worden er bewaarheidende en bezielde gesprekken gevoerd over-
en acties ondernomen op de versterkende en belemmerende
patronen? (of worden ze ontlopen, weggelachen, bedekt,
gebagatelliseerd?)
Worden er bewaarheidende en bezielde gesprekken gevoerd over-
en acties ondernomen op de versterkende en belemmerende
systeemdynamieken? (of worden ze ontlopen, weggelachen, bedekt,
gebagatelliseerd?)

Systeemproblematiek
Pesten wordt aan de oppervlakte dus in de waan van de dag, bedekt of
onbedekt, zichtbaar, hoorbaar, voelbaar. 
De bron van pesten bevindt zich uiteindelijk altijd in de diepte van een
sociaal systeem: op het niveau van de 3-basiswetten van sociale
systemen (zie figuur 2). 

Leidinggevenden die hun sociale systeem systematisch willen
onderzoeken op de bron van pesten zullen hun sociale systeem moeten
scannen op de volgende niveaus:



Wordt er binnen mijn sociale systeem
gewerkt met een passend
gemeenschappelijk leiderschapsconcept?
(of is er geen gemeenschappelijk beeld?)
Wordt er binnen mijn organisatie passend
gewerkt met een integraal concept voor
organisatie-, leiderschaps-, team- en
persoonlijke ontwikkeling (op de foto het
SAMI-concept)? (of ontbreekt dit
referentiekader?)
Welke basiswetten worden er feitelijk
getreden? (of ben je niet van het bestaan
op de hoogte?)

Deze scan geeft antwoord op de vraag waar er
wat voor werk te doen is. Als het antwoord op
de eerste vraag geen overtuigende “JA” is, ligt
het werkelijke probleem dieper in het sociale
systeem.

Hoe dieper je in de niveaus afdaalt des te
meer impact dit heeft op de waan van de dag.
Of anders, als er onvoldoende gestuurd wordt
op de onderste niveaus (basiswetten, integraal
concept, leiderschap) is de kans groot dat er
belemmerende systeemdynamieken,
belemmerende patronen en belemmerende
incidenten ontstaan die zich op een bepaalde
wijze manifesteren in de waan van de dag
(pesten, gedoe, tegenvallende resultaten, etc).

 

Figuur 2: De verschillende
niveaus die in elk sociaal

systeem te onderscheiden
zijn.

 



Opdracht voor allen
Als je vanuit systemisch perspectief naar de problematiek van pesten
kijkt, blijkt dus dat alle spelers van het sociale systeem er op een
bepaalde manier bij betrokken zijn. Elke speler levert een specifiek
aandeel in het ontstaan en voortbestaan ervan en elke speler heeft
wat mij betreft ook de opdracht een aandeel te leveren in de oplossing
ervan.

Cultuur vormen
Ik ben er niet op uit om ‘iemand’ de schuld te geven of tegen de
schenen te schoppen. Ik ben er echter wel van overtuigd dat de eerste
stap om pesten uit te bannen bij leidinggevenden begint. 

In een tijdvak dat schreeuwt om het smeden van hechte
menswaardige verbindingen hebben leidinggevenden een groot
aandeel in het actief vormgeven, begeleiden, monitoren en
controleren van gezonde sociale systemen. Om hier vaardig in te
worden hebben zij de ruggensteun van een integraal concept voor 
organisatie-, leiderschaps-, team- en persoonlijke ontwikkeling nodig.
Het SAMI-concept is zo’n concept.

Wil je meer weten over de aanpak
van pesten binnen jouw organisatie? 
Een afspraak is zo gemaakt.

Wil je meer weten van het SAMI-concept?
Bestel het boek: Leiderschap, laat liefde stromen. 

 


