
Vroeger een gepest kind, 

nú succesvol 
onderneemster
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Workshop door Jennifer Delano

Pesten Is Niet Leuk  - Clinic

Wat maakt 
het verschil 
waardoor het 
ene kind wél 
en het andere 
kind niet 
weerbaar is? 



Zou het niet enorm waardevol 
zijn wanneer zij de gevolgen 
van pesten aan jouw klas 

uitlegt?

En zou het niet fantastisch zijn 
als Jennifer laat zien hoeveel 

je kan bereiken ondanks dat je 
gepest wordt/bent?



Jennifer Delano: 
‘Ik kan niet zeggen dat het 
makkelijk is, maar er is een 

uitweg’



-------------

Voor pesters is er een manier om wél veilig 

te zijn zonder te pesten.

-------------

Voor meelopers zijn er manieren om wél 

veilig te zijn zonder mee te doen.

-------------

Voor slachtoffers zijn er manieren om alles 

achter hen te laten en wél degelijk 

gelukkig te zijn.

-------------



Wie is Jennifer Delano? 

Jennifer Delano (1983) is een no-nonsense PR & Communicatie Professional. 

Na haar freelance werk in de showbizz richtte zij een adviesbureau op waarin ze creatieve 

bedrijven en individuen richting de pers bracht. Zelf komt ze met regelmaat in de media om te 

praten over haar ervaringen met pesten en haar strijd om dit te voorkomen. Haar sterke kanten 

zijn creatief denken, een flexibele manier van werken en doelgericht aan de gang zijn.

Jennifer is ook internationaal actief op het gebied van Public Relations. Met haar PR en Social 

Media PR-werk voor JCIAI  won ze een JCI Internet Award. Daarnaast is ze al drie jaar op rij 

te vinden in de Viva400, ook wel bekend als de lijst van de vierhonderd meest succesvolle 

vrouwen van Nederland.

Persoonlijk publiceerde ze haar dagboek uit haar puberteit waarin ze gepest werd. Het eerste 

autobiografische dagboek met als onderwerp ‘’pesten’’ was een feit. Naar aanleiding hiervan 

werd ze geïnterviewd door onder andere Hart van Nederland, RTV NH, KRO (Recht uit het 

Hart), AD en Parool. Daarna richtte zij een platform ‘PestenIsNietLeuk’ op met als doel mensen 

die met pestgedrag te maken hebben te empoweren.
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Jennifer Delano een volle dag 
bij u op school? 

‘s Morgensvroeg arriveert Jennifer Delano bij u op school. Gedurende de dag worden 

er maximaal 5 klassen een uur lang door haar meegenomen in haar persoonlijke 

verhaal. Hierbij wordt haar eigen ervaring op het gebied van gepest worden 

besproken, zo ook haar strijd om daar mee om te gaan. Hierna wordt er met de klas in 

discussie gegaan over pesten en wat er gedaan kan worden om dit te voorkomen en 

hiermee om te gaan. 

• 5 klassen per dag

• 1 uur per klas

• Jennifers persoonlijke verhaal

• Dialoog met de klas

• Ruimte voor vragen

• Ruimte voor discussie

• Perspectief laten zien

Vergoeding: 1.000 euro voor een volle dag
(oftewel 200 euro per klas)

Jennifer Delano boeken hiervoor? Of wilt u maatwerk? 
Vul dan het contactformulier in van ZijSpreekt op www.zijspreekt.nl 

of bel direct naar 06-53 14 87 96.
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Jennifer in de media

KRO – Recht uit het hart

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1362091

SBS6 - Hart van Nederland

http://www.youtube.com/watch?v=krn6cyFhRJs

RTN NH

http://www.youtube.com/watch?v=Lowam_TDCyY

AD

http://jenniferdelano.com/wp-content/uploads/2012/11/photo11.jpg

Parool

http://jenniferdelano.com/interview-for-het-parool-newspaper-regarding-bullying
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