RE-ATTACH AT WORK

Burn out en pesten
Door Cecile Knook
Bij pesten wordt veelal gedacht aan kinderen,
waarbij ‘het pispaaltje’ van de school, door
meerdere klasgenootjes gepest wordt vaak onder
groepsdruk, uit angst dat de pestkoppen zelf
slachtoffer worden. Helaas is ook op de werkvloer,
waarbij we toch te maken hebben met volwassen
personen, die naar je hoopt, oorzaak/gevolg
kunnen overzien, toch nog veelvuldig te worden
gepest op het werk. Wist je dat rond de 40% van
de gepeste personen, met burn-out te maken
hebben? En dat mensen die slachtoffer zijn van
pesten, drie keer zoveel ziekteverzuim op zijn of
haar naam heeft staan? Kortom, laten we eens
verder kijken naar de gevolgen.
Vormen van pesten
Pestgedrag gaat ver… het kan variëren van het
vernederen of bekritiseren van een collega, in
extreme gevallen wordt het slachtoffer bedreigd,
gechanteerd (wanneer degene die pest een
leidinggevende is), tot het daadwerkelijke fysieke
aanvallen van het slachtoffer.

Dan is er ook nog seksuele intimidatie,
waarbij er seksueel getinte opmerkingen
worden gemaakt tot het ongeoorloofd
aanraken van het slachtoffer. Wanneer
iemand niet in ‘de groep’ past, volgens de
pestkoppen, zie dat mensen worden
buitengesloten, belachelijk gemaakt,
roddelverhalen worden verteld tot het
compleet negeren van de persoon in
kwestie. De effecten van (langdurig) pesten
zijn bijzonder heftig, maar zeker
ook niet zonder risico!
Gevolgen van pesten
Dat het negatieve gevolgen heeft om gepest
te worden, is geen hogere wiskunde voor
nodig. Het slachtoffer wordt vaak zorgvuldig
uitgekozen. We zien vaak dat de slachtoffers
minder weerbaar zijn, door veelvuldig gepest
te worden komen er op den duur
neerslachtige stemmingen, onderdrukte
woede, angsten, maar ook depressie met in
het ergste geval, (poging) tot suïcide aan
toe.

Vervolg:
Dan als we kijken naar het financiële plaatje,
rijzen de kosten van verzuim de pan uit, er
moet goede begeleiding komen voor het
slachtoffer, en er dient tijd gestoken te worden
om het pestgedrag te doorbreken. Helaas
raken er ook slachtoffers van pesten,
(langdurig) arbeidsongeschikt. Dus dat het tijd
is geworden om werknemers een veilige
werkplek te bieden, zonder te maken te krijgen
met pesterijen, is een steeds groter punt van
aandacht.
Stap voor stap
In de Arbowetgeving, valt pesten onder
‘psychosociale arbeidsbelasting’. Werkgevers
zijn op grond van deze wet verplicht om een
beleid te voeren dat erop gericht is om deze
vorm van arbeidsbelasting te voorkomen of te
beperken. Het Arbobesluit werkt deze
verplichting in afdeling 4, hoofdstuk 2, artikel
2.15 verder uit en verplicht werkgevers om de
risico’s in kaart te brengen in een RisicoInventarisatie en -Evaluatie. Daarnaast
moeten in het Plan van Aanpak maatregelen
worden opgenomen ter voorkoming van
pesten. Het personeel moet vervolgens
worden voorgelicht over de risico’s en de
maatregelen die het bedrijf heeft getroffen.
De werkgever dient al deze acties
aantoonbaar uit te voeren.
Bron: wat zegt de wet over
pesten? Rijksoverheid.

"Elk uiterlijk is mooier dan een
pestkop"

Goede nazorg
Slachtoffer zijn van pesten op de werkvloer, laat
sporen na. Wanneer je terugkeert op je oude
werkplek, is het belangrijk het vertrouwen te
hervinden, dat de problemen ook worden/zijn
opgelost, ten aanzien van het pesten. Daarom is
ook in dit geval heel belangrijk: sluit de
‘hulplijnen’ niet te snel af. Er is niets mis mee om
je coaching of therapie wat langer te laten
doorgaan. Natuurlijk kan ook Re-Attach
at Work je hierbij van dienst zijn. Neem
vrijblijvend contact op.
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Cecile Knook - Re-Attach therapeut
Geeft de werkgever geen gehoor?
Uiteraard is het de bedoeling om het in goede
harmonie op te lossen met elkaar. Maar wat als
de werkgever daar weinig of geen gehoor aan
geeft? In dat geval is er weinig anders mogelijk
dan het inschakelen van een jurist. Hiermee
dwing je feitelijk gezien af, dat de werkgever je
wél serieus neemt. Meestal is een rechtszaak
niet eens nodig, en wordt er onderling, dankzij
de jurist die je bijstaat, een oplossing
gevonden. Laat je niet weerhouden uit angst,
want er zijn wel degelijk mogelijkheden!
Deze kunnen variëren van uitdiensttreding met
een ontslagvergoeding, tot het in functie blijven
bij de werkgever, met de garantie dat het pesten
op de werkvloer wordt opgelost.

ReAttach is een kortdurende

het verwerken van meerdere zintuiglijke

interventiemethode die is gericht op het

prikkels gestimuleerd, overtuigingen

verwerken van informatie, emoties en

worden weg gehaald en behandeld. De

gebeurtenissen.Tijdens de behandeling

cliënt worden nieuwe vaardigheden

creëren we een status van rust en

aangeleerd en geautomatiseerd. ReAttach

ontspanning en wordt

is een milde maar heel effectieve therapie.

