
SFINKS CHARTER  

RESPECTVOL OMGAAN MET 
ELKAAR 

 
Sfinks is een festival dat open en tolerant in de wereld staat.  
We verwelkomen iedereen en maken er graag een zacht en warm feest van,  
dat kan als iedereen er mee over waakt dat we respectvol met elkaar omgaan. 
 
Op het festival geldt een nultolerantie voor alle intimidatie, waaronder maar niet beperkt 
tot: 
 

● stalking 
● intimidatie 
● beledigende opmerkingen 
● fysieke aanval en / of geweld 
● ongepaste fotografie of opnames 
● ongepast fysiek contact 
● ongewenste lichamelijke aandacht 

 
In relatie tot, maar niet beperkt tot: 
 

● kleur 
● nationaliteit 
● geslacht / gender 
● seksuele geaardheid 
● leeftijd 
● lichaamsgrootte 
● beperkingen 
● uiterlijk 
● godsdienst 

 
Bij ongepast gedrag, zullen onze medewerkers direct actie ondernemen in elke vorm die zij 
passend achten. Deze policy  geldt voor iedereen op het festival: bezoekers, medewerkers, 
standhouders, gasten, pers, artiesten…  
Iedereen maakt deel uit van Sfinks en is onderworpen aan ons anti-intimidatiebeleid en wordt 
aan dezelfde normen gehouden. 
  
Als u zich bedreigd of  ongepast benaderd voelt, of als u dit ziet gebeuren bij anderen, 
spreek dan meteen een medewerker aan. 
 
Indien nodig, zullen wij contact opnemen met de politie, het slachtoffer begeleiden, en een 
veilige plaats aanbieden. 
Bedankt om er mee voor te zorgen dat Sfinks voor iedereen een fijn samenzijn kan blijven. 



Beste medewerkers, 
 
Als jullie melding krijgen van overschrijdend gedrag,  
of het zelf opmerken, ga je als volgt te werk; 
 

- ga ervan uit dat een slachtoffer de waarheid spreekt 
- verwittig meteen security: geef geen details over de walkie talkie, maar vraag hen 

dringend naar locatie X te komen in verband met intimidatie 
- de security-verantwoordelijke beslist dan of er naar rode kruis gegaan moet worden 
- er blijft ten alle tijde iemand bij het slachtoffer, die persoon is van het zelfde geslacht 
- (Kleding moet blijven zoals ze is, Slachtoffer mag zich niet wassen / proper maken) 

 
- stel voor om vrienden/ familie te contacteren – eventueel doen je het voor hen 
- luister, noteer eventueel achteraf (vertrouwelijk) 
- alle informatie is strikt confidentieel (feiten worden alleen meegedeeld aan dokter, 

politie, indien betrokken) 
- Als slachtoffer niet met anderen wil praten: erop wijzen dat info mogelijk anderen 

hetzelfde bespaart 
 
Bedankt om er mee voor te zorgen dat Sfinks voor iedereen veilig blijft. 


