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Handreiking werving 
 
Er is geen perfecte of eenduidige manier om werving bij scholen of op 
evenementen aan te pakken. Deze handreiking geeft een aantal tips over welke 
vragen je kan stellen, en wat handige informatie is om over PINK! te geven. Ook 
kun je vinden wat te doen als iemand interesse heeft om lid te worden. 
 

● Luister naar de ander en probeer je in te leven 
PINK! vindt een heleboel dingen. Om een gericht gesprek te kunnen 
voeren, is het belangrijk om duidelijk te krijgen wat de ander belangrijk 
vindt. 
Andere, verdiepende vragen kunnen zijn: 

○ “Waarom vind je dat belangrijk” (vermijd wel meerdere keren een 
waarom-vraag te stellen, omdat dit soms vervelend of intimiderend 
kan overkomen) 

○ Hoe zie je de toekomst voor je? 
○ Wat kan beter in Nederland/je stad/je provincie/de wereld?  

 
● Verwachtingen beheersen en overeenkomsten zoeken 

Een partij of organisatie waar je het 100% mee eens bent, bestaat niet. Het 
is belangrijk om een duidelijk beeld te schetsen van wat we doen en waar 
we voor staan. De kernthema’s dier, milieu en natuur zijn daarbij leidend. 
Een uitkomst van een gesprek kan ook zijn dat PINK! geen passende 
organisatie is voor de ander. Afbakenen van de boodschap 
De eerste minuut van het gesprek is cruciaal. Om de nieuwsgierigheid te 
wekken van de ander is het daarom belangrijk om vooraf na te denken 
over wat je wil overbrengen. Een persoonlijke noot maakt de boodschap 
realistisch en tastbaar, en vergroot de kans dat de ontvanger zich kan 
vinden in jouw verhaal. Vragen die je hierbij op weg kunnen helpen zijn: 

○ Wat maakt PINK! zo uniek? 
○ Waarom ben jij lid geworden van PINK!? 
○ Wat is het leukste wat je met/binnen PINK! hebt gedaan?  

 
● Wees uitnodigend 

Als de ander interesse lijkt te hebben, bespreek dan de mogelijkheden. 
Benoem evenementen die op de planning staan. Dit geeft een beter beeld 
van de organisatie en kan bijdragen aan het werven van nieuwe leden. 
Denk bijvoorbeeld aan: 

○ Potlucks 
○ Inspiratiesessies van de Denktank 
○ Filmavonden 
○ Borrels 
○ Lezingen 
○ Samen naar protesten gaan 
○ Nieuwe Leden Dag (via het bestuurslid Organisatie) 
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● Wees jezelf 
Niemand heeft zin om naar een verkooppraatje te luisteren. Gebruik 
bovenstaande tips, maar zoek vooral ook naar een manier die bij jou past. 
Voer een natuurlijk gesprek met de ander en zoek of er een match is. Zoals 
al eerder genoemd, is het ook een uitkomst dat iemand niet bij PINK! past. 

 

Praktische informatie over PINK! 

⮚ We zijn een politieke jongerenorganisatie, verbonden aan de Partij voor de 
Dieren, maar wel een onafhankelijke vereniging. 

⮚ We hebben ons eigen politieke programma met standpunten. Die komen 
grotendeels overeen met de Partij voor de Dieren, maar wijken op 
sommige punten ook af.  

o Wij zijn bijvoorbeeld tegen het boerkaverbod 
o Ook spreken wij ons stelliger uit dat we willen dat de veeindustrie 

compleet afgeschaft moet worden 
⮚ Onze kernthema’s zijn dier, natuur en milieu. Ons logo bestaat daarom uit 

een blad, een waterdruppel en een oog. 
⮚ De vereniging heeft een landelijk bestuur. De leden van het bestuur 

worden gekozen door de leden. Daarnaast hebben we lokale afdelingen, 
commissies en themagroepen.  

⮚ Lid worden kost 9 euro per jaar. Je kunt lid worden vanaf 14 tot 28 jaar. Je 
kunt vervolgens lid blijven tot 31. 

⮚ Vanaf 16 jaar kun je ook een combilid worden. Dan wordt je voor 20 euro 
per jaar lid van Partij voor de Dieren én PINK!. Alleen lid worden van de 
Partij voor de Dieren kost ook 20 euro, dus je PINK! lidmaatschap is dan 
gratis! 

 
 


