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VISIETEKST PESTEN 

1. TUMULT & PESTEN 

1.1 Algemene visie Tumult & pesten 

Tumult is fan van conflict. Botsende meningen en belangen dragen de mogelijkheid in zich tot 
verdiepen, weg van het onverschillige. Ze bieden kans tot empathie, ontdekken van de ander, 
bijleren. Cruciaal is wel de manier waarop met dat conflict wordt omgegaan. Tumult staat voor een 
opbouwende, geweldloze aanpak van ieder conflict, van interpersoonlijk tot op wereldschaal.  
 
Daarom komt Tumult op tegen pesten. Omdat pesten verre van geweldloos is. Pesten kwetst diep. 
Je voelt je als pestslachtoffer gekwetst om wie je bent. Pesten heeft zo een sterke negatieve impact 
op je ontwikkeling: laag zelfbeeld en zelfvertrouwen, slechte schoolresultaten, moeilijke sociale 
omgang in diverse contexten, chronische fysieke klachten zoals hoofd- en buikpijn, onbewuste 
gedragsproblemen zoals agressiebuien… Pesten laat sporen na. Ook bij pesters

1
 en omstaanders. 

Kinderen die pesten zijn vaak zelf eerst slachtoffer geweest van pesten. Pesters vertonen later vaker 
asociaal gedrag, gaande van depressie tot delinquentie. Ook omstaanders blijven met nare 
gevoelens zitten, zoals schuld of machteloosheid, die hun zelfvertrouwen ondermijnen.  

1.2 Definitie pesten 

Niet elk conflict is pesten. Ruzies, plagerijen of zelfs treiterijen zijn niet meteen pesten. Omdat 
de aanpak verschillend is, vindt Tumult het belangrijk een duidelijk onderscheid te maken. 
 
Tumult spreekt van pesten als er sprake is van de intentie om te kwetsen, steeds terugkerende 
handelingen en een structureel machtsonevenwicht (steeds dezelfde(n) zijn slachtoffer/dader).  
 
Plagen is geen pesten want de intentie om te kwetsen ontbreekt en er is geen structureel 
machtsonevenwicht: de ene dag wordt deze wel eens geplaagd, de andere dag de anderen. Plagen 
stopt wanneer de geplaagde aangeeft dat het echt niet meer leuk is. 
 
Een ruzie is een conflict tussen twee personen dat kwetsend kan zijn, maar niet verstoord wordt 
door een structureel machtsonevenwicht. De ruziemakers zijn eigenlijk evenwaardig

2
. 

 
Treiteren. In het continuüm tussen onschuldig plagen, ruzie en pesten, spreken we ook van 
treiteren. Soms kan een kind of jongere wel eens het centrum zijn van spot, meestal op basis van 
een aanleiding, gedurende bv. een speelpleinnamiddag, een kampdag of een lesuur. Ook al stopt 
het treiteren niet als het kind aangeeft dat het genoeg is geweest, toch spreken we nog niet van echt 
pesten. Hoewel het slachtoffer treiteren zal aanvoelen als gepest worden en ook gekwetst is, 
ontbreekt voorlopig het structureel langdurig machtsonevenwicht. Hier ingrijpen is wel nodig om de 
stap naar echt pesten te vermijden! Ingrijpen bij treiteren doe je wel anders dan in een echte 
pestsituatie (die dus al langer aansleept).  

 
Cyberpesten

3
 is een persoon pesten met behulp van digitale media zoals sociale media, mail, 

websites, sms, enz. Cyberpesten kan, anders dan gewoon pesten, 24 op 24 en 7 op 7 doorgaan. 

                                                   
1
 De persoon die kwetsende gedrag stelt labelen als „pester‟ druist in tegen onze No Blame-visie. We zullen de 

pester nooit in de directe communicatie aanspreken op zijn label: “jij ben een pester, een pestkop.” Maar om het 
onderscheid in deze visietekst duidelijk te maken spreken we hier over „pester‟ of „dader‟ en „slachtoffer‟ of „gepeste‟. 
2
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Ook thuis ben je dan kwetsbaar. Dat vergroot de impact en de kwetsuren. Via cyberpesten kan er 
ook een groter digitaal „publiek‟ worden betrokken bij het pesten. Ook dat vergroot de impact op het 
slachtoffer. Het vergt ook minder lef van de pester. Officieel kan cyberpesten anoniem, maar 
meestal is het zo dat het slachtoffer wel degelijk weet welke dader er achter de anonieme berichten 
zit. Bijna altijd kennen dader en slachtoffer elkaar ook „in real life‟.  
 
Wanneer de kwetsende cyberboodschappen zich niet richten op 1 persoon in het bijzonder, maar 
gericht zijn op hele groepen van mensen omwille van 1 specifiek kenmerk (bv. lelijke meisjes, joden, 
homo‟s…), dan spreken we niet over cyberpesten, maar over cyberhate. De aanpak is grotendeels 
anders. Bij cyberpesten bv. raden we elke vorm van reactie door het slachtoffer af, bij cyberhate 
moedigen we een overlegde reactie door leden van de getroffen groep aan. 
 

1.3 Geschiedenis 

In de loop van de laatste 15 jaar evolueerde de benadering van pesten. Aanvankelijk was er een 
focus op het curatieve, het oplossen van pestsituaties. Intussen ligt de focus op een meer algemene 
en specifieke preventieve om pesten te voorkomen. De pedagogische aanpak was aanvankelijk nog 
vooral gefocust op corrigeren van de pester, vaak bestraffend. Vandaag wordt er steeds meer 
gefocust op herstelgericht werken waarbij men de relatie tussen de gepeste, de pester en de 
omstaanders tracht te herstellen. Er is meer aandacht voor de context dan voorheen. 
 
Tumult werkt al intensief rond pesten sinds begin de jaren ‟90. In die periode werd pesten 
onderschat en ontkend. Scholen en jeugdwerkverenigingen gaven aan dat, ten gevolge van hun 
pedagogische project, van pesten geen sprake was. Dat taboe is intussen ruimschoots doorbroken. 
Nagenoeg iedere school, sportclub of jeugdvereniging erkent dat pesten ook bij hen een realiteit is. 
De campagnes rond het thema van de voorbije decennia hebben er zelfs voor gezorgd dat er extra 
gevoeligheid is rond pesten. Dat kan de indruk wekken dat er meer gepest wordt dan vroeger, maar 
er zijn geen cijfers die dat aantonen. 
 

1.4 Doelstellingen Tumult 

Met haar werking rond pesten voorkomen en aanpakken wil Tumult: 
■ Dat minder kinderen en groepen in het jeugdwerk ernstig gekwetst geraken door pesten  
■ Jeugdbegeleiders inzicht geven in de contexten waarin pesten goed deint en hen tools 

aanreiken om een pestpreventief klimaat te installeren. De focus ligt daarbij op 
verbondenheid en met diversiteit als een troef. 

■ Jeugdbegeleiders inzicht laten verwerven in de complexiteit van pestsituaties en de 
verschillende oogpunten van alle actoren daarin. 

■ Jeugdbegeleiders instrumenten geven om specifiek aan pestpreventie te doen, bv. door met 
kinderen en jongeren erover in gesprek te gaan en afspraken te maken. 

■ Jeugdbegeleiders instrumenten geven om pesten aan te pakken, gericht op herstel van de 
relaties en de balans in de groep. 

■ Pesten blijvend op de kaart zetten door middel van campagnes naar verschillende 
doelgroepen en beleidsbeïnvloeding. 

■ Organisaties handvaten aanreiken om een goed antipestbeleid op poten te zetten. 

                                                                                                                                                                    
3 Voor Tumult is cyberpesten een vorm van pesten, waarvoor dezelfde inzichten en principes blijven gelden. 
Kinderen, jongeren en hun begeleiding moeten bijkomend technisch gevormd worden rond veilig gebruik van digitale 
media, weerbaarheid online en inzicht in het ontmaskeren van de dader. Ook wil Tumult inzetten op algemene 
Netiquette bij het gebruik van digitale media. Wat je niet in het echte leven zou doen, doe je ook niet online. 
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2. ALGEMENE EN SPECIFIEKE PREVENTIE 

2.1 Werk aan verbondenheid 

Creëer een algemene positieve sfeer van respect en verbondenheid. Een plek waar iedereen 
meetelt, zijn ding kan zeggen en doen. Een plek waar je samenhorigheid voelt in kleine en grote 
dingen, in vatbare en minder vatbare. In dat soort omgeving kan pesten moeilijk groeien. 
Verbondenheid heropbouwen nadat die totaal zoek is geraakt, is  heel moeilijk. Daarom wil Tumult 
jeugdwerkers bewust leren omgaan met sfeer, groepsprocessen, samenhang… Plan er je 
activiteiten naar, praat erover als begeleiding, werk er impliciet en expliciet aan. 

2.2 Ga uit van diversiteit 

„Anders zijn‟ kan een aanleiding zijn tot pesten. Verschillen ontkennen of onder de radar laten is dan 
net geen oplossing, want je bevestigt een „algemene norm‟. Diversiteit promoten is wel een goed 
medicijn. Iedereen is immers grondig verschillend, en dus uniek. Dat is niet alleen boeiend, dat is 
een echte troef. Speel die troef uit in je groep. Waardeer het uniek zijn, zet iemand ervoor in de 
spotlight. Aanvaard persoonstrekjes die je misschien zelf ongemakkelijk vindt, en focus op 
talenten. Richt je daarbij niet altijd op dezelfde talenten. Stem je aanbod niet af op steeds weer 
dezelfde „middengroep‟, maar daag iedereen uit de blik te blijven verruimen. Vlak geen verschillen 
uit door het opleggen van strakke lijnen, zoals strikte uniformen of rigide regels. Je voorkomt zo dat 
kinderen en jongeren zichzelf kunnen zijn. Als je vrijuit jezelf kan zijn, zonder een normerend 
oordeel, dan word je niet gepest. Als je vrijuit jezelf kan zijn, dan heb je geen behoefte aan pesten. 

2.3 Stimuleer verantwoordelijkheid 

Wie meetelt voelt zich aanvaard, wordt gehoord, kan verantwoordelijkheid nemen. Zorg dan ook 
voor inspraak en participatie. Durf luisteren en samen beslissen. Geef verantwoordelijkheid aan 
de groep. Aanvaard de bonte mengelmoes aan meningen en ideeën en waardeer die diversiteit. 
Daag iedereen uit te participeren, om verantwoordelijkheid te nemen, maar dwing ze niet en 
respecteer het ritme van ieder lid van je groep.  

2.4 Sta voor de spiegel 

Op weg naar meer verbondenheid neem je als begeleider zelf een sleutelrol in. Je woorden zijn 
maar 10 procent van je boodschap. Veel belangrijker zijn je daden. Leef openheid en respect voor. 
Je kan geen respect eisen terwijl je je medeleider zelf „dikzak‟ noemt of op het speelplein bij de 
minste misser staat te brullen tegen de kinderen. Ook al zullen ze dat vaak willen ontkennen, 
kinderen en jongeren kijken naar je op. Ze kopiëren jouw gedrag meer dan je zou vermoeden. Wees 
authentiek en durf soms kwetsbaar zijn. Durf opkomen voor wat kan en wat niet kan, maar altijd 
geweldloos en respectvol. Als de leden van je groep voelen dat jij hen allemaal graag hebt, dan 
zullen ze dat makkelijk overnemen. Dat is de beste preventie. 

2.5 Moedig reactie aan 

Al te vaak draaien we liever ons hoofd weg als er gepest wordt, grijpen we niet in en zeggen we 
niks, ook al vinden we het niet oké wat er gebeurt. Dat is erg kwetsend voor het slachtoffer en je 
geeft de pester vrij spel. Moedig daarom kinderen aan om verantwoordelijkheid te nemen en te 
reageren op kwetsend gedrag. De beste reactie op een kwetsende situatie komt immers van 
kinderen en jongeren zelf. Als zij het gedrag in vraag stellen en willen opkomen voor diegene die 
dreigt gepest te worden, dan zal je als begeleider nog weinig recht te trekken hebben. Je kan ook de 
drempel naar de begeleiding verlagen, door soms heel concrete afspraken te maken zoals „melden 
dat er gepest wordt, dat is niet klikken maar opkomen voor de groep.‟ 

2.6 Vermijd pestkansen 

Er zijn een aantal omstandigheden die de kans op pesten vergroten. Denk bv. aan verveling tijdens 
het wachten op de bus, of aan een ongelukkige groepsverdeling op basis van het kiezen door en 
voor de sterksten (waardoor steeds dezelfden in de kou blijven staan). Jij kan als begeleider deze 
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kansen tot pesten vermijden. Breng variatie aan in het aanbod. Blijf je groep observeren, ook tijdens 
de vrije spel. Vermijd verveling. Installeer geen dominante cultuur van competitiviteit, het draait niet 
altijd om winnen… 

2.7 Werk aan weerbaarheid 

Jezelf graag zien en voor jezelf durven opkomen, is een belangrijke preventieve tool. Creëer daarom 
activiteiten waarin kinderen hun talenten leren ontdekken en waarderen. Weerbaarheid stimuleren 
doe je niet door de zwakte te belichten: “Je reageert wel flauw, je moet meer voor jezelf opkomen en 
sterker zijn.” Weerbaarheid stimuleren doe je door te complimenteren, bijna eindeloos, want dàt 
maakt kinderen sterk. “Goed gezegd, Brecht!” Wie zeker is van zichzelf  en zich gewaardeerd voelt, 
zal niet alleen minder makkelijk gepest worden, maar ook minder makkelijk pesten. Wie weerbaar is 
kan als omstaander ook beter reageren op pesten. 
 
Opgelet! Werken aan die weerbaarheid doe je als preventie. Zie het niet als een oplossing na een 
pestsituatie. Stel je een jongen die gepest wordt een weerbaarheidstraining voor, dan zal hij 
begrepen hebben dat het pesten zijn schuld is. En hij voelde zich al zo schuldig. Vraag je een meisje 
dat uitgelachen wordt om haar sneakers, er morgen maar beter andere aan te doen, dan geef je 
haar onrechtstreeks de schuld. Zo geef je de pesters onrechtsreeks gelijk dat ze lachen om een 
paar sneakers. Hoe weerloos iemand ook is, het geeft niemand het recht te pesten. 

2.8 Benoem pesten, maak afspraken en oefen op reageren 

Durf het thema te benoemen in je groep, erover in gesprek te gaan en simpele afspraken te maken. 
Instaleer sociale controle en train je groep daarin. Met de kinderen oefenen op het reageren bij 
pestsituaties - zowel als slachtoffer maar vooral nog als omstaander - kan een goede en toffe 
preventieve oefening zijn. Preventie, inderdaad. Tumult raadt het af als tool wanneer je weet hebt 
van een echte pestsituatie in de groep. Leef je dan maar eens in in het slachtoffer, dat zich tijdens 
de oefening opnieuw geviseerd zal voelen. 
 

3. PESTEN AANPAKKEN 
 

3.1 Bekijk pesten als een groepsprobleem 

De belangrijkste motivatie voor pesters is status verwerven, zich opwerken in de groep, zich 
sterk voelen in groep. Een pestsituatie waarbij de ene de andere pest, zonder omstaanders of 
zonder derden om later bij te gaan pochen… dat komt zelden voor. Ook niet bij cyberpesten. Een 
belangrijke sleutel ligt dus bij die „derden‟, (online) getuigen, omstaanders... Hoe reageren zij op het 
pesten? Krijgt de pester de dominante status die hij zoekt, al dan niet uit angst? Of verliest de pester 
aan status? Dat is een cruciaal gegeven bij het aanpakken van pesten en dus is Tumult heel 
duidelijk: je lost pesten niet op door pester en gepeste te isoleren en enkel aan de slag te gaan 
met hen, ook al lijkt dat op ‟t eerste zicht makkelijker. Tumult kiest voor een duurzame oplossing en 
reikt daarom verscheidene manieren aan ook aan de slag te gaan met de „omstaanders‟ bij een 
pestsituatie. Je spreekt die groep ook aan op haar verantwoordelijkheid voor de situatie en voor 
zichzelf als groep.  
 

3.2 Begeleid in plaats van te leiden 

Er is meer kans op echt herstel als de kinderen en jongeren eigenaar blijven van hun probleem. 
Beslis niet in de plaats van de gepeste wat er moet gebeuren. Confronteer bv. de pester en de 
gepeste niet ongevraagd met elkaar. Hoe extra pijnlijk is dat trouwens niet voor het slachtoffer? 
Tumult gelooft dat je best vanuit verbondenheid met conflicten omgaat. En verbondenheid, daar kan 
je aan werken met elkaar, maar dat kan je niet opleggen. Verbondenheid groeit van binnenuit, 
langzaamaan. Neem dus je tijd en laat de kinderen zelf aan het stuur zitten, aangeven wat kan 
en niet kan voor hen. Zelfs de pester moet kunnen aangeven dat hij iets niet wil doen. Dan kan je 
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daaraan werken. Beter zo, dan gedwongen doen wat de begeleider oplegt, en achter je rug gewoon 
verder pesten en kwetsen.  

3.3 Focus op gevoelens, onderzoek geen feiten 

Het welzijn van de hele groep, en alle leden in het bijzonder, dat staat voorop. Is dat welzijn 
geschonden? Dan lees je dat af aan gevoelens. Een actie kan in een bepaalde groep of bepaalde 
omstandigheid niet kwetsend zijn, terwijl dezelfde actie dat elders wel is. Als begeleider moet je 
ongeveer weten wat er gebeurde, maar alle feiten uitspitten zet je op een dwaalspoor. Het brengt je 
bovendien in een lastig parket. Want er is nooit één waarheid, er zijn er altijd meerdere, afhankelijk 
van de standpunten. Trap niet in de val om “recht” te moeten spreken over het verleden, maar 
geef concrete voorzetten voor de toekomst. Tumult kiest daarom om in te gaan op de 
(gevoels)ervaring van de kinderen, om daarop in te spelen, en vanuit verbondenheid een appél te 
doen op alle groepsleden: iedereen moet zich goed kunnen voelen in de groep. Hoe gaan wij 
samen, jij en jij en jij, daarvoor zorgen? Zo kies je voor herstel. 
 

3.4 Luister, versterk en vraag mandaat aan slachtoffer 

Doe niets, maar dan ook niets, zonder het mandaat van het „slachtoffer‟. Of hoe zou jij het 
vinden als je gepest werd, al weken, in ‟t geniep, en ‟t eerste dat de leider doet als hij het te weten 
komt, is je meenemen voor een stevige confrontatie met de pester die hij namens jou eens flink de 
les leest? Je zou je beter voelen en het probleem is opgelost, toch? Natuurlijk niet!  
 
Daarom roept Tumult op om nooit te snel te gaan, om eerst en vooral te luisteren! Laat het verhaal 
komen op het ritme van het slachtoffer, zelfs al duurt dat dagen van vele kleine gesprekken. Stel 
vragen en bijvragen, maar zet geen druk op een antwoord. Het slachtoffer wil zich gehoord voelen. 
Die behoefte vul je eerst ten volle in.  
Twijfel niet aan de verhalen en versterk het slachtoffer om erover te praten door hem te 
complimenteren met elke stukje verhaal dat naar buiten komt. Dat het moedig is wat hij vertelt. En 
zeg hem dat het niet, nooit, nog geen klein beetje, zijn fout is. Slachtoffers kampen al vaak met een 
schuldgevoel. Dat versterken werkt contraproductief. 
 
Bied tot slot je hulp aan en vraag wat het slachtoffer denkt dat jij kan doen. Ga nooit aan de slag 
zonder echt mandaat van het slachtoffer: “ja, het is oké, je mag met Rik gaan praten.” Bij iedere stap 
die jij zet vraag je opnieuw mandaat.  
 

3.5 Aanvaard de pesters als persoon, maar corrigeer gedrag 

Label het kind dat pest niet als „pester‟. Hij zal zich in die rol wentelen. Beschuldig hem en hij zal 
ontkennen. Als je de gebeurtenissen niet uitspit en geen „rechter‟ moet spelen, dan moet je ook niet 
straffen. Wat heb jij al ooit echt duurzaam geleerd uit een straf? Weinig… 
 
Bekijk de kinderen die pesten gewoon als kind. Vaak speelt er heel wat frustratie, soms buiten het 
jeugdwerk of de klas, die van hen ook geen gelukkig kind maken. Pols naar hun behoeften en 
probeer hun gevoelens te lezen. Werk ook op meer welzijn voor hen. Laat hen beseffen dat ze een 
ander niet moeten aandoen, wat ze zelf niet willen. Werk vooral in op de groep zodat de pester 
zijn behoefte van status, aandacht, macht... niet kan inlossen. Het zijn dingen die de groep hem al 
dan niet geeft omwille van zijn gedrag. 
 
Bedenk ook dat de groepsprocessen bij pesten complex zijn. Het zijn niet altijd zij die daden van 
agressie stellen, die ook daadwerkelijk de touwtjes in handen hebben. Wie jut hen achter de 
schermen op of brengt de ideeën aan? 
 
Reageer wel onmiddellijk wanneer je effectief foutief gedrag ziet. Treed kordaat op, stop het 
gedrag, isoleer de agressor, laat bekoelen en vraag om uitleg.  


