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Beleid en strategie
Aanleiding
Stichting Omgaan met Pesten (hierna te noemen “de stichting”) is in 2004 opgericht om het
gedachtegoed van Dieta Uyterlinde, de grondlegger van de methode ‘omgaan met pesten,’
te verspreiden. De Stichting is uitgegroeid tot een professionele organisatie, met trainers die
door heel Nederland de Sta Sterk programma’s verzorgen. Alle diensten en producten
worden continu aangepast en getoetst aan de nieuwe wetenschappelijke inzichten op het
gebied van sociale emotionele ontwikkeling.
Doelstelling
De stichting erkent dat pesten als maatschappelijk probleem bestaat. Zij spant zich in om
enerzijds pesten te voorkomen (preventief) en anderzijds om pesten op te lossen (curatief),
of de gevolgen daarvan te beperken. De stichting wil individuen en organisaties helpen
pestgedrag tegen te gaan en richt zich op alle facetten van het pestprobleem.
Aanpak
Daarbij richt de stichting haar activiteiten op de eerste en belangrijkste plaats op de
slachtoffers; deze worden getraind en ondersteund in het toepassen van de Sta-Sterkmethode, waardoor pesten afneemt of stopt.
Pesten is een groepsprobleem. Daarom richt de aanpak van Sta-Sterk-methode zich ook op
de omgeving van de gepeste, zoals: ouders, klasgenoten, familieleden en professionals (zoals
docenten, BSO medewerkers en leerplichtambtenaren). Ook voor deze doelgroepen zijn
trainingen, workshops en lezingen.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Esther Grudelbach

Voorzitter

Caroline van Bommel

Penningmeester

Henrike Spoelman

Secretaris
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Beloningsbeleid
De bestuursleden zet zich onbezoldigd in voor de stichting. Ook trainers die zich vrijwillig
inzetten om via werkgroepen, beurzen en lezingen op verzoek van het bestuur de doelen
van de stichting uitdragen, ontvangen geen beloning.
Wel wordt er een onkostenvergoeding in de vorm van reiskosten uitgekeerd zoals bepaald in
de statuten van de stichting.

Activiteitenverslag
Het jaar 2017 heeft in teken gestaan van herijken van de activiteiten van de stichting. De
stichting bestond 12,5 jaar en heeft de ‘Feel Fine Online’ campagne gelanceerd. In 2016
vielen de inkomsten van de opleidingen en trainingen van nieuwe trainers voor de Sta-Sterkmethode nog onder de stichting. Ook de uitgaven van de ontwikkeling van nieuw
lesmateriaal kwamen nog ten laste van de stichting. Deze activiteiten zijn uit de stichting
gehaald en opgegaan in het Kenniscentrum. Door deze reorganisatie is een groot deel van
de inkomstenstroom van de Stichting weggevallen. In 2017 is het de stichting niet gelukt
nieuw kapitaal zoals subsidies en fondsen aan te trekken voor projecten. Het eigen
vermogen is afgenomen door de investering in het nieuwe werkboek (de vormgeving) en de
kosten voor het 12,5-jarig jubileum: jubileummagazine, jubileumfeest.

Verkorte staat van baten en lasten 2017
Baten
Inkomsten

€

0,-

Totaal baten

€

0,-

Lasten
Beheerskosten €
Overige kosten €

6.978
569

Totaal lasten

7.547

€

Verkort beleidsplan:
Het beleidsplan van Stichting Omgaan met Pesten is gericht op het verwezenlijken van haar
doelstelling.
De stichting bewerkstelligt dit door:


Een bijdrage aan preventie tegen het pesten door het verspreiden van gratis
lespakketten voor de landelijke themadagen Week tegen het Pesten en
Mediawijsheid.



Activiteiten opzetten en eventueel in samenwerking met anderen uitzetten.



Ontwikkelen en door ontwikkelen van lesmateriaal voor de doelgroepen die onze
workshops, scholingen, trainingen en antipestprogramma's volgen. (kinderen,
jongeren, ouders, volwassenen, vrijwilligers en professionals).



Actief fondsen en sponsoren zoeken om het kapitaal te verstrekken voor
(film)projecten ter ondersteuning van Sta-Sterk-methode.

De stichting heeft geen winstoogmerk. De administratie wordt in eigen beheer uitgevoerd.
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