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Gedragscode 
1. Benader iedereen met vertrouwen en respect. Je hoeft het niet eens te zijn met 
de keuzes die iemand maakt om respectvol te blijven. Dit geldt ook voor 
bijvoorbeeld vegetariërs. Veganisme wordt altijd gestimuleerd en gepromoot 
binnen PINK!, maar blijf respectvol naar iedereen, ook niet-veganisten. Het feit 
dat iemand lid is van PINK! zegt al iets over de keuzes die iemand maakt. 

2. Creëer een veilige omgeving voor de ander. Communiceer je pronouns en 
voorkom het maken van aannames. 

3. Behandel elkaar gelijkwaardig en eerlijk, ongeacht gender, seksualiteit, 
afkomst, kleur opleidingsvorm, levensovertuiging, geloof, enzovoorts. 

4. Respecteer elkaars grenzen. Behoeften kunnen per persoon verschillen, dus 
check of de ander openstaat voor zowel een online als offline gesprek en/of 
antwoord wil geven op een persoonlijke vraag. Zorg dat je ten alle tijden 
toestemming hebt voordat je iemand aanraakt, zoals bij een begroeting. 

5. Ongewenste omgangsvormen worden niet geaccepteerd. Hieronder vallen 
discriminatie, seksuele intimidatie, (micro-)agressie, verbaal of geestelijk geweld 
en pesten.   

6. Wees voorzichtig met het delen van schokkende video’s. Dit geldt zowel voor 
video’s met inhoud die als schokkend kan worden ervaren (geweld, seksisme, 
slachthuisbeelden, eetstoornissen, etc.) als voor beelden die een trauma of 
epileptische aanval kunnen triggeren (fel/knipperend licht, oorlogsbeelden, etc.). 
Plaats zo nodig een content/trigger warning. 

7. Schadelijke uitingen zoals geweldsverheerlijking, haatzaaiing, doelbewuste 
leugens en bagatellisering van discriminatie worden niet getolereerd. 

8. Ga op een eerlijke, open en opbouwende manier met elkaar om. Wees 
constructief bij zowel het uiten als ontvangen van kritiek. 

9. Leden en mensen met een functie bij PINK! handelen altijd op integere wijze. 
Alle vormen van fraude, waaronder stemfraude, identiteitsfraude en financiële 
fraude, worden niet geaccepteerd.  

10. Dit document is niet volledig: dat iets niet in dit protocol staat, betekent niet 
dat het getolereerd wordt. Gebruik daarom jouw common sense. We geloven dat 
de leden grotendeels zelf kunnen inschatten wat kan en wat niet. In gevallen 
waarin dit protocol niet voorziet en bij twijfelgevallen beslist het bestuur. 
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Online gedragscode 
1. Onthoud dat er geen wettelijk recht bestaat om deel uit te maken van een 
PINK!-appgroep, ook niet als je lid bent. We zijn een vereniging en het bestuur is 
in grote mate vrij om te bepalen wie de schreef over gaat en wie niet. Hierbij zal 
het bestuur altijd de mening van leden (zoals ingevuld op het safer space 
formulier en zoals de publieke opinie doet vermoeden) meenemen in de 
besluitvorming. Op het congres kan het bestuur voor gemaakte keuzes ter 
verantwoording worden gehouden. 

2. Houd je zo veel mogelijk aan de groepsappverdeling. ‘Donkergroene 
gezelligheid’ is met name voor gezelligheid. Discussies gaan naar de ‘Vegan Beef’. 
Memes en Stickers gaan in de ‘Memes & Stickers’. Er is ook een aantal informele 
groepsapps waar veel PINK!’ers inzitten (bijv. over sport of vegan recepten). Vraag 
hiernaar in ‘Donkergroene gezelligheid’ om toegevoegd te worden. 

3. Stuur alleen boodschappen voor de hele groep. Wil je iemand anders van de 
WhatsApp-groep iets persoonlijks vragen of mededelen? Gebruik dan niet de 
groep, maar stuur een persoonlijk appje. 

4. Spreek namens jezelf en verspreid geen info over anderen. Plaats geen 
leugens, dubieuze, lasterlijke of bedreigende teksten over iemand of over PINK!. 
Uitspraken in de appgroepen van PINK! vertegenwoordigen nooit PINK!, slechts 
de persoon die de uitspraak doet. Journalisten zullen dit echter niet zo opvatten. 
Denk dus altijd na over wat je zegt. Daarnaast: leg niet voor iemand anders uit 
wat deze persoon bedoeld heeft, als deze persoon zelf geen deel (meer) uitmaakt 
van de groepsapp en het dus niet kan bevestigen of ontkennen. 

5. Gebruik geen ad hominems. Een voorbeeld van een ad hominem is: als Saartje 
een degelijk onderbouwd en overtuigend pleidooi houdt voor een eerlijker 
belastingssysteem, vraagt Sam het publiek of het wel een goed idee is om iets te 
geloven van een vrouw die niet getrouwd is, ooit gearresteerd werd en 
daarbovenop een beetje een vreemde geur verspreidt. 

6. Reflecteer op je eigen app-gedrag bij klachten of signalen. Denk bijvoorbeeld 
aan de hoeveelheid berichten of de manier waarop je je berichten formuleert. Als 
je het er niet mee eens bent is dat oké, maar onthoud dat je dus wel klachten 
hebt gekregen en kennelijk andere mensen onprettig laat voelen. 
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Beleid 
Het landelijk bestuur waarschuwt bij overtreding één keer en geeft daarbij 
duidelijk aan wat er van je wordt verwacht. Bij een tweede keer vraagt het 
bestuur je om appgroepen te verlaten en/of (tijdelijk) niet meer aan te sluiten bij 
activiteiten. Het bestuur zal altijd proberen om goed uit te leggen waarom 
hiertoe is besloten. Hierbij is het ook belangrijk dat je op jezelf kunt reflecteren. 
Op een gegeven moment zal het bestuur niet verder met je in discussie gaan. Je 
kunt je dan wenden naar de vertrouwenspersonen.  

Situaties zijn denkbaar waarin iets zo onacceptabel is dat een waarschuwing niet 
vooraf gaat aan sancties. Denk hierbij aan het verspreiden van naaktfoto’s, 
doxxen of (serieuze) persoonlijke bedreigingen. 

 

Vertrouwenspersoon 
Doet zich een onwenselijke situatie voor tijdens een evenement van PINK! of in 
een door PINK!-beheerde WhatsAppgroep? Neem dan contact op met onze 
vertrouwenspersoon Priya Sjambar via hello@risefromlove.com. 

Een vertrouwenspersoon fungeert als een onafhankelijk orgaan. Landelijk 
bestuursleden kunnen enkel de orde van de klacht inzien. De 
vertrouwenspersoon zoekt in samenspraak met de indiener naar een gepaste 
oplossing. Hiervoor is geen standaard protocol. Mocht de klacht gericht zijn aan 
een landelijk bestuurslid wordt met goedkeuring van de indiener contact 
opgenomen met de voorzitter. 

 

Contact 
Voor vragen of opmerkingen over dit formulier, neem contact op met de 
voorzitter (voorzitter@pinkpolitiek.nl) of het bestuurslid politiek 
(politiek@pinkpolitiek.nl).  

mailto:voorzitter@pinkpolitiek.nl
mailto:politiek@pinkpolitiek.nl

