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‘Veel agressie en pestgedrag tussen
medewerkers UMC’s.’ Wat? Ik lees de
kop van een berichtje nog een keer.
Het staat er echt. Dit keer geen
agressie door patiënten of familieleden, maar door je directe collega’s
of leidinggevende. Het blijkt dat ruim
een derde van de zorgmedewerkers in
de UMC’s het afgelopen jaar te maken
heeft gehad met agressie of pesten
door collega’s en leidinggevenden.
Verschrikkelijk. Ik werk al heel wat
jaren in een UMC en heb ook mijn
ervaringen met intimiderend gedrag.
Maar dat pesten, bedreiging, (seksuele)
intimidatie, discriminatie, verbale en
fysieke agressie zoveel voorkomt, dat
had ik nooit gedacht. Uit het onderzoek van PGGM blijkt dat niet alleen
UMC’ers elkaar van alles aandoen, maar
ze zijn wel koploper. Maar de ziekenhuizen in het algemeen scoren hoger
op onderling ellendig gedrag dan
bijvoorbeeld de jeugdzorg of huisartspraktijken. Pesten. In mijn naïviteit
denk ik bij het woord aan kinderen.
Inmiddels meer dan een decennium
geleden waren mijn kinderen kleutertjes. Zij leerden al snel het begrip
‘stop-hou-op’ wanneer een ander
kindje iets deed dat ze niet fijn vonden.
Pesten was een thema dat zowel in de
klas als op de gespreksavonden voor
ouders regelmatig besproken werd.
Wat is pesten eigenlijk? Er zijn veel
vormen van pesten, het gaat om
bewust gedrag, structureel gedrag en
er is sprake van een machtsverschil.
Pesten heeft een bedoeling: om de
ander te kwetsen, kleiner te maken.
Pesten heeft heel veel impact, de
gevolgen kunnen groot en langdurig
zijn. Ooit keek ik bij mijn dochter in de
klas vertederd naar de kleutertjes die in
de kring elkaar de schoudertjes en rug
masseerden. Later hoorde ik van de juf
dat uit onderzoek bleek dat het elkaar
masseren preventief werkte tegen
pesten. Positief fysiek contact maakt

dat je de ander niet pest. Ik kon me
daar toen wel iets bij voorstellen en
denk aan deze uitleg terwijl ik lees dat
sinds de lock-down het pesten ook
onder thuiswerkers is toegenomen.
Je zou misschien denken: als je niet
meer op je werk bent, kun je niet
gepest worden. Niets blijkt minder
waar. De vakbonden trokken vorig jaar
al aan de bel dat met het thuiswerken
het pestgedrag tussen medewerkers
juist is toegenomen. De verklaringen
die hiervoor te vinden zijn, liggen in de
sfeer van toegenomen druk en stress.

‘Als je elkaar niet “voelt”
dan is de drempel om
te pesten lager’
Zelf moet ik gelijk denken aan het
verhaal van de juf: als je elkaar niet
‘voelt’ dan is de drempel om te pesten
lager. Basisscholen werken programmatisch tegen pesten met preventie
(bijvoorbeeld het masseren bij de
kleutertjes), vergroten weerbaarheid
(stop-hou-op) en hebben daarnaast
vaak specifieke signaleringsinstrumenten en nazorg. Het is tijd dat deze
strategieën ook na de basisschool
standaard worden. Op de middelbare
school, het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs en niet in de laatste
plaats in life-long-learning-programma’s. Binnenkort starten we binnen
onze faculteit met de campagne
#zouikwatzeggen, gericht op studenten om ongewenst gedrag te verminderen. Volgens mij moeten we die
campagne maar gelijk bij alle medewerkers inmasseren als eerste stap
tegen het pesten.
Agressie en ongewenst gedrag op de
werkvloer, rapportage totale sector zorg
en welzijn, PGGM/Ipsos, maart 2021.
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