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Bij face-to-face pesten is de pestkop vaak
iemand die fysiek sterker is of in een
hogere positie zit, maar online kan
iedereen dader worden. Daarom is
cyberpesten laagdrempelig en pesten
slachtoffers van cyberpesten vaker terug
dan mensen die slachtoffer worden van
face-to-face pesten (Forssell, 2016;
Gardner et al., 2016).

Online pesten kan 24/7
uur door blijven gaan.

Het gaat om bijna 2 procent van de inwoners.
Ongeveer zes op de tien slachtoffers van
pesten hebben er emotionele of psychische
problemen door. Vooral onder een mix van
traditioneel én online pesten gaan slachtoffers
gebukt.

240.000 Nederlanders

 15-25 jarigen worden meer online
gepest dan op de tradionele manier.

Kwetsende teksten worden bijvoorbeeld
op digitale kanalen geplaatst of foto's,
filmpjes of roddels worden verspreid.

2,3 miljoen
werknemers

wordt gepest

Ambtenaren die bij de landelijke
overheid werken (32%) en mensen in de

ICT-sector (34%) krijgen
bovengemiddeld vaak te maken met

pestgedrag. 

Jongeren worden hét
meest online gepest

 
Wist je dat 1 op de 10 leerlingen dagelijks 
wordt gepest en dat 1 op de 8 werknemers 
last heeft van grensoverschrijdend gedrag?

 

Wij kunnen helpen: Teams SafeSpace

Stop online pestgedrag
Al deze mogelijkheden dragen bij om
inzicht te krijgen in ongepast gedrag.
Met deze inzichten kan er uiteindelijk

een veilige manier van communiceren
en samenwerken worden gecreëerd.

Artificial Intelligence en Machine Learning
Teams SafeSpace houdt op de achtergrond een oogje in
het zeil. Door middel van AI en machine learning wordt
er ingerepen wanneer er nare woorden en afbeeldingen  

worden verstuurd. Bovendien heb je de mogelijkheid om
een eigen woordenboek op te stellen. 

Microsoft Teams
 Door Microsoft Teams in te zetten als lesmiddel

i.c.m. de SafeSpace oplossing wordt pesten vrijwel

onmogelijk gemaakt. Elke Teams omgeving wordt
een veilige omgeving waar geen ruimte meer is voor

pesten, treiteren en wangedrag. 

 
Bijna 70 procent van de slachtoffers heeft het pesten gemeld, vooral bij familie of vrienden (41

procent) of de politie (22 procent). Het belangrijkste motief voor slachtoffers om geen melding of
aangifte bij de politie te doen was dat ‘het toch niets helpt’. Door bijna 4 op de 10 slachtoffers werd

dit als (een van de) reden(en) genoemd.
 
 
 

*Source: enquête van het CBS en het
ministerie van Justitie en Veiligheid, 2022

Het grootste deel van de slachtoffers met
emotionele klachten (57 procent) zegt minder
vertrouwen in mensen te hebben als gevolg

van het pestgedrag

Pesten is een groot probleem, wereldwijd. 
Niet alleen op scholen maar ook in het bedrijfsleven. 

*Source: Onderzoek TNO, 2022 en Centraal Bureau voor de Statistiek, 2022

Jaarlijks worden meer dan 400.000 jongeren in Nederland online gepest

*Source: CBS, 2022
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