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Gedragscode GroenLinks Den Haag 

Inleiding 
Ons motto is:  samen maken we verandering mogelijk. We bouwen aan een samenleving waarin de 

hoop het wint van de angst, de vernieuwing van de status quo en eerlijk delen van egoïsme. 

Dit motto is ook het uitgangspunt van onze gedragscode. 

Onze codes 
Hieronder staat een tiental regels waaraan wij ons willen houden in het omgaan met elkaar.

Hierbij gaat het meer om een ‘manier van zijn’ dan om tot in de puntjes uitgewerkte  

gedragsvoorschriften. 

1. Bij GroenLinks Den Haag wordt iedereen met vertrouwen benaderd en met respect 

behandeld. Communicatie met en tussen de leden van de vereniging vindt op een 

respectvolle en eerlijke manier plaats. 

2. Vertegenwoordigers (fractie, bestuur en andere actieve vrijwilligers die namens GroenLinks 

optreden) van GroenLinks Den Haag dragen zorg voor een veilige omgeving voor GroenLinks 

leden en sympathisanten en andere aanwezigen bij door GroenLinks georganiseerde 

bijeenkomsten. 

3. De leden en vertegenwoordigers van GroenLinks Den Haag behandelen mensen eerlijk en 

gelijk, ongeacht bijvoorbeeld, gender, etniciteit, land van herkomst, lichamelijk vermogen, 

kleur, seksuele geaardheid, geloof, politieke mening, sociaaleconomische situatie, opleiding. 

4. Ongewenste omgangsvormen, zoals discriminatie, seksuele intimidatie, agressie, geweld en 

pesten, worden niet getolereerd. Om te bepalen of er sprake is van ongewenst gedrag wordt 

niet uitgegaan van de bedoelingen van de ‘dader’, maar hoe het overkomt bij de 

geïntimideerde.  Mensen hebben het recht om zelf hun grenzen te trekken in de omgang met 

elkaar. 

5. Leden en vertegenwoordigers respecteren de privacy van andere leden (in contact met 

derden, in gesprekken, op het internet, in geschrift, in beeld of anderszins). Zij gaan 

zorgvuldig om met informatie over leden en anderszins gevoelige informatie.



DEN HAAG

6. Leden en vertegenwoordigers van GroenLinks Den Haag onderschrijven de kernwaarden van 

GroenLinks:
o sociaal en rechtvaardig zijn;
o groen doen;
o open, eerlijk en transparant zijn.

 

7. Leden en vertegenwoordigers van GroenLinks Den Haag houden zich in beginsel aan de 

geldende wet- en regelgeving.

8. Vertegenwoordigers van GroenLinks Den Haag handelen te allen tijde op integere wijze en 

waken voor belangenverstrengeling. 

9. Van leden en vertegenwoordigers wordt verwacht dat zij bijdragen aan een transparante 

financiële huishouding en geen corruptie plegen. 

10. Leden spreken elkaar aan op gedragingen en melden grensoverschrijdend gedrag.

Leden kunnen altijd advies inwinnen bij de vertrouwenspersoon. 

11. In offline en online bijeenkomsten en app-groepen bewaken de voorzitter en beheerder van 

de app-groep dat de gedragscode wordt nageleefd en spreken deelnemers hierop aan.

Als dit onvoldoende resultaat heeft wordt dit gemeld aan het bestuur om maatregelen te 

nemen.

12. Het bestuur bewaakt dat de gedragscode wordt nageleefd, zodat iedereen met respect wordt 

behandeld en zich veilig kan voelen. Bij ongewenst gedrag volgt een gesprek met het 

bestuur. Het bestuur kan een waarschuwing geven om herhaling te voorkomen. Het bestuur 

kan zo nodig bepalen dat iemand (tijdelijk) niet deelneemt aan bepaalde bijeenkomsten en 

app groepen. In het uiterste geval kan dit leiden tot een voorstel om het lidmaatschap te 

beëindigen.
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