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Betreft: klacht over pesten 
 
Geachte commissie, 

Op intranet las ik dat ik bij u een klacht kan indienen over ongewenst gedrag door een 
medewerker van de UU. Ik wil graag een klacht aan u voorleggen over mijn leidinggevende, Henk 
de Jong. 

Sinds de eerste dag van mijn indiensttreding bij de UU in 1992 werk ik op basis van een 
schriftelijke afspraak drie dagen vanuit huis en twee dagen in Utrecht. Na een reorganisatie vanaf 
2001 was dit een doorn in het oog van mijn toenmalige leidinggevende, die alles heeft geprobeerd 
om die afspraak terug te draaien, maar dat is hem niet gelukt. 

Vanaf dat moment stond ik negatief in de schijnwerpers van die leidinggevende en daar heb ik me 
nooit meer van kunnen ontdoen. Sindsdien werd ik stelselmatig door hem gepest en probeerde hij 
een dossier tegen mij op te bouwen om mij weg te krijgen omdat hij mij een lastpost vond. 

Ik heb mijn werk altijd uitdagend gevonden en kon lange tijd de onaangename zaken en het 
pesten op het werk daarmee compenseren. Door de tijd heen werd dat steeds moeilijker, maar ik 
sta van nature positief in het leven en ik bleef me verzetten tegen het onrecht wat mij werd 
aangedaan. Maar dat werd onmogelijk toen ik in 2014 na een reorganisatie een nieuwe 
leidinggevende kreeg, Henk de Jong. Sinds die tijd heb ik echt een onafgebroken stroom van 
kritiek, weigeringen, maatregelen en dreigingen over me heen gekregen en kon ik ineens niets 
meer goed doen. Het is een niet aflatende stroom van pesterijen in de hoop dat ik uit mezelf zou 
vertrekken. 

Voor het eerst in mijn loopbaan kreeg ik tijdens mijn beoordeling te horen dat ik als onvoldoende 
werd bestempeld en dat ik niets goed deed. Ik ben uit dat gesprek weggelopen en heb mijn 
leidinggevende gemeld niet meer mee te werken aan de beoordeling. Ik heb dat daarna ook nog 
per mail bevestigd (zie bijlage). 

Ik heb op een gegeven moment zelfs geen toestemming van hem gekregen om een verlofdag op 
te nemen, waar ik gewoon recht op had !  

Ik werd er ziek van, mijn vrouw maakte zich zelfs zorgen dat ik overspannen werd. Toen ik ziek 
thuis zat, bleef mijn leidinggevende mij zelfs nog alsmaar thuis op mijn privételefoon bellen. Ik 
moest van hem naar de bedrijfsarts en hij dreigde mijn loon stop te zetten als ik dat niet deed! Ik 
heb gezegd dat ik aangifte tegen hem zou doen als hij mij nog langer thuis zou lastig vallen. 

Toen zich een vacature voordeed bij een andere afdeling heb ik me daarvoor meteen aangemeld, 
om af te zijn van het hele gedoe. Maar de nieuwe waarnemend directeur, Rob de Boer, die over 
die vacature ging was ook tegen mij en wilde er niet aan meewerken. Later zei hij letterlijk dat hij 
niet wilde dat het probleem zich zou verplaatsen! Alsof ik het probleem ben!! 

Ik zal er alles aan doen om te voorkomen dat ik eraan onderdoor ga en ik heb de directeur en alle 
leden van het CvB een kopie van deze brief gestuurd. Laat iedereen maar weten welke praktijken 
Henk de Jong erop na houdt. 

Ik hoop dat u mij wilt helpen, want ik weet niet meer wat ik moet doen. 

Vriendelijke groet, 

Mark Jansen  



BIJLAGE  

 

Van: Jansen, M. (Mark)  
Verzonden: dinsdag 23 februari 2015 16:58 
Aan: Jong, H. de (Henk) 
Onderwerp: Beoordelingsgesprek 

 

Goedemorgen Henk, 
 
Onder door mij vooraf aangegeven protest, zijn we gisteren met het B&O gesprek begonnen. 
 
Als eerste gaf je aan dat de totaal beoordeling een “Voldoet niet” was. 
 
Je hebt mijn reflectieverslag en drie feedback formulieren voorgelezen. Twee feedback formulieren 
heb ik zelf aangeleverd. Het derde was een feedback formulier ingevuld door de extern ingehuurde 
“specialist” zoals jij hem benoemde. Mijn standpunt over een feedback formulier opgesteld door 
een externe kracht die een aantal maanden bij ons werkt is bekend. 
 
Tijdens de beoordeling heb je vele punten als “Voldoet niet” aangemerkt. Op het moment dat ik 
mijn mening wilde geven gaf je geen antwoord of zei je dat je er niet op in wilde gaan. Toen je te 
kennen gaf: “Kennis van Inkoop voldoet niet” heb ik besloten en kenbaar gemaakt, dat voor mij 
het gesprek stopt. 
 

 Op het moment dat ik met inkoop begon was jij ongeveer 9 jaar. 
 Toen ik in dienst trad bij de universiteit was jij 13 jaar en zat je in de brugklas van de 

MAVO. 
 Het contractenregister ben ik gaan beheren toen jij ongeveer 20 jaar was. 
 Op verzoek van de voormalige directeur was ik, vanwege mijn specialistische kennis, bij 

de opbouw van de nieuwe inkoopafdeling betrokken en zat ik in verschillende projecten. 
 Ik communiceerde met collega’s, klanten, beheerde registraties, enzovoorts toen jij 11 

jaar was. 
 
Ik heb aangegeven dat je er wat mij betreft een mooi verhaal van mag maken en dat ik zal 
reageren op jouw uiteindelijke verslag. Twee vragen komen direct bij mij naar boven: 
 
Is dit het trucje dat je probeert in te zetten om mij weg te krijgen? 
Is dit je reactie op mijn voornemen een klacht over je in te dienen? 
 
Groet, 
Mark 
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