
 

Op Rode Kruis-socials met elkaar in gesprek 
 
Hoi, leuk dat je ons volgt!  
Welkom op socials van het Nederlandse Rode Kruis. Hier nodigen we je graag uit om met ons en 
anderen het gesprek aan te gaan over onze berichten. Natuurlijk kun je hier ook vragen stellen over 
dingen die jou bezighouden en wat wij voor jou kunnen betekenen.  
 
Waarom spreken wij jou graag?  
Wij vertellen op onze socials wat we doen en vooral waarom we dit doen. Het is belangrijk om te 
weten dat alles dat wij doen of zeggen gebeurt vanuit onze zeven grondbeginselen: 
menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en 
algemeenheid.  
 
Op onze socials vertellen we je graag wat ons bezighoudt en we gaan in op maatschappelijke 
onderwerpen die raken aan ons werk. Vaak vragen we jouw mening en soms ook je hulp. Daarnaast 
horen we graag jouw ervaringen op gebieden als EHBO en hoe goed je voorbereid bent op extreem 
weer bijvoorbeeld.  
 
Hoe voeren wij het gesprek?  
In onze berichten gebruiken we woord en beeld, soms met een knipoog en soms bloedserieus. Op 
deze manier gaan we graag het gesprek met je aan of geven we extra uitleg bij actuele 
gebeurtenissen. De gesprekken die wij met jou en andere mensen voeren, doen we in alle openheid 
en vooral met respect voor elkaars mening. Hetzelfde vragen we van jou. Daarom hanteren we op 
onze social media een aantal gespreksregels.  
 
De gespreksregels  

1. We plaatsen geen reacties die door anderen als kwetsend, discriminerend, dreigend of 
choquerend kunnen worden ervaren.  

2. We gaan altijd respectvol met elkaar om. 
3. We hebben begrip voor elkaars opvattingen.  
4. We plaatsen geen spam en vallen elkaar niet lastig.  
5. We gebruiken fatsoenlijke taal die iedereen begrijpt.  

 
Met deze gespreksregels kunnen we op een prettige manier met elkaar in gesprek blijven, en kun je 
altijd met je vragen en ideeën bij ons terecht.  
 
Bij overtreding van de regels  
We zijn heus niet snel op onze teentjes getrapt, maar reken erop dat we je aanspreken als: 

– je grof taalgebruik hanteert;  
– je iemand persoonlijk beledigt; 
– je op onze socials reclame maakt;  
– je andere mensen hindert of lastigvalt.  

 

https://www.rodekruis.nl/over-ons/de-zeven-grondbeginselen


In eerste instantie zullen we je vragen om in het vervolg je toon aan te passen en zelf eventueel 
kwetsend (beeld)materiaal te verwijderen. Mochten we er samen niet uit komen, dan kunnen we 
ervoor kiezen om de berichten te verwijderen. Ga je na een waarschuwing toch op de oude voet 
verder, dan loop je de kans om voor bepaalde of onbepaalde tijd geblokkeerd te worden.  
 
Hoewel we het liefst geen berichten verwijderen, zullen we dat zeker doen als:  

– je discriminerende opmerkingen maakt;  
– je schokkend (beeld)materiaal plaatst;  
– je oproept tot geweld of extremisme; 
– je schadelijke content of links naar malware plaatst.  

We blijven het liefst met je in gesprek, maar we blokkeren je account zonder pardon wanneer je 
herhaaldelijk discriminerende, schokkende, haatzaaiende of schadelijke content op onze socials 
plaatst.  
 
Klacht indienen  
We doen er alles aan om je zo goed mogelijk te helpen, maar er is altijd ruimte voor verbetering. 
Verliep je contact met het Rode Kruis anders dan je verwachtte? Of heb je een goed idee voor ons? 
Laat het ons weten en stuur een mailtje naar webcare@redcross.nl.  
 
Vertel duidelijk wat er aan de hand is en met welke oplossing of actie van ons je tevreden bent.  
 
Spreek je later!  
 
Aïmane, Bas, Ceriel, Ellen, Femke, Ilse, Irene, Jacco, Jeffrey, Judith, Kevin, Linda, Mark, Maurice, 
Naomi, Niels, Pamela, Sammy, Sharon, Tineke en Tjan  
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