
Tinder is de populairste app ter wereld om connecties met mensen aan te gaan, en vanaf het allereerste begin 
heeft Tinder zich ingezet om voor iedereen een veilige plek te creëren om nieuwe mensen te ontmoeten. Van 
swipen tot chatten tot videobellen: dit zijn de belangrijkste functies op het gebied van veiligheid op Tinder. 

Tinder Regels
Wanneer mensen zich aanmelden voor de app, moeten 
zij akkoord gaan met de huisregels voordat ze kunnen 
gaan beginnen met swipen. Het is de eerste mededeling 
die leden van Tinder ontvangen en is nadrukkelijk 
gericht op veiligheid en respect. Door het toegankelijk 
aanbieden van deze gedragscode worden meer leden 
sneller naar de veiligheidstips van Tinder geleid - tot 
wel 57% meer.

Om een gesprek te starten, moeten 
beide partijen elkaar naar rechts hebben 
geswiped, wat betekent dat niemand 
ongevraagde berichten krijgt van iemand 
waar ze geen interesse in hebben.  

Een Wederzijdse Match

Unmatch
Tinder-leden kunnen op ieder moment iemand 
unmachten of blokkeren - om welke reden dan ook. Of 
het nu is omdat er geen klik was, of om een serieuzere 
reden. Als ze eenmaal unmachted zijn, zal deze persoon 
niet meer in de match-lijst of berichtenlijst voorkomen, 
maar leden kunnen op elk moment iemand rapporteren 
die ze ooit hebben unmatched. 

Foto Verificatie
Zodra iemand hun Tinder-pofiel heeft aangemaakt - en 
foto’s hebben toegevoegd in het aanmeldproces - worden 
zij aangemoedigd om gebruik te maken van Tinder’s foto 
verificatie-functie.  Het helpt te bevestigen dat zij de 
persoon in hun profiel zijn door profielfoto’s te vergelijken 
met een reeks geposeerde foto’s die in-app zijn genomen. 
Leden die hun profiel verifiëren krijgen een blauw vinkje 
en hebben meer kans op een LIKE.

Veiligheidscentrum
Het veiligheidscentrum van Tinder is een interactief onderdeel van de 
app met lokale hulpbronnen, artikelen, tips, quizzen en informatie over 
veiligheids- en privacy functies. Het is op elk moment beschikbaar vanuit 
‘instellingen’ en vanuit het veiligheidskader dat verschijnt als leden aan het 
chatten zijn. Het veiligheidscentrum is ontwikkeld in samenwerking met de 
adviesraad van Match Group en andere NGO-partners om niet alleen te 
helpen bij het beschermen, maar ook bij het informeren van de leden zodat 
zij bewustere keuzes kunnen maken in de app en IRL.

Video Gesprek
De videochatfunctie van Tinder is gecreëerd met als 
doel controle en comfort te bieden aan de leden. De 
in-app video belfunctie stelt leden in staat elkaar 
digitaal te ontmoeten, hun match te verifiëren en 
beter in te schatten of er chemie is voordat een IRL 
date plaatsvindt. Dit kan allemaal zonder persoonlijke 
contactgegevens vrij te geven.

Blokkeer Contacten
Met de functie ‘contacten blokkeren’ kunnen leden in 
hun instellingen aangeven welke van hun contacten 
ze liever niet zien, of door wie zij liever niet gezien 
willen worden. Of leden nu een collega of een ex willen 
vermijden, deze functie geeft hen meer controle over 
hun Tinder-beleving.



Stoort Dit Jou? 
Stoort Dit Jou? stelt leden deze vraag wanneer ze 
een mogelijk aanstootgevend bericht ontvangen op 
Tinder. Wanneer iemand ‘ja’ antwoordt op de “stoort 
dit jou?” vraag, hebben ze de optie om de afzender 
te rapporteren voor hun gedrag. Deze functie heeft 
het aantal meldingen van ongewenst gedrag met 
37% doen toenemen.

ID verificatie
Om de veiligheid van de leden te verbeteren en de authenticiteit op 
het platform te waarborgen, zal de ID-verificatiefunctie binnenkort 
wereldwijd beschikbaar zijn. Het zal in de eerste plaats op vrijwillige 
basis worden ingevoerd, tenzij het in een land is waar het bij wet 
wordt verplicht.

Noonlight
Tinder werkt in de VS samen met Noonlight, 
dat noodhulpdiensten en persoonlijke 
veiligheidsproducten aanbiedt om leden 
gratis toegang te geven tot hun tools. De 
Verenigde Staten is het eerste land dat een 
dergelijke samenwerking aangaat en Tinder is 
bezig met het onderzoeken van andere tools 
en implementaties in meerdere markten.

Reizigers  
Waarschuwing
Als LGBTQ+-leden reizen of de 
Passport-functie van Tinder gebruiken 
in een land met wetten die hun 
community bestraft, worden zij 
automatisch gewaarschuwd en krijgen 
zij de keuze om zich af te melden 
voordat hun profiel in een bepaald 
gebied wordt vertoond. Tinder kan 
een geweldige manier zijn om mensen 
te ontmoeten als je op reis bent, maar 
veiligheid is een topprioriteit.Trauma-Informed 

Member Support
Tinder werkt samen met RAINN, één van de 
belangrijkste anti-seksueel geweld organisaties ter 
wereld, om leden beter te kunnen ondersteunen 
bij ernstige meldingen van ongewenst gedrag en 
aanranding. De nieuwe trauma-geïnformeerde 
aanpak omvat gedetailleerde meldingsprocessen, 
verbeterde hulpmiddelen voor slachtoffers en een 
vernieuwde training voor hulpverleners, met als doel 
om degenen die een melding doen meer keuze, meer 
transparantie en meer mogelijkheden te bieden voor 
support binnen de app.  

BioSupport
Het aanbieden van Bio Support is een extra stap 
om ervoor te zorgen dat leden begrijpen wat alom 
geaccepteerd wordt op Tinder, en tegelijkertijd helpt om 
hun persoonlijke informatie beter te beschermen.  Een 
veel voorkomende fout die leden maken is bijvoorbeeld 
het vermelden van persoonlijke informatie, zoals 
telefoonnummers, in hun profiel. BioSupport verwijdert 
deze details, laat leden weten waarom en geeft ze een 
kans om hun bio te herschrijven.

Weet Je Het Zeker?
Net als Stoort Dit Jou, vraagt deze functie de afzender 
‘Weet Je Het Zeker?’ als deze op het punt staat een 
mogelijk aanstootgevend bericht te delen. Tinder 
vertrouwt niet alleen op mensen die ongepaste inhoud 
melden, maar werkt er ook aan om het proactief op 
te vangen. Waar nodig kunnen deze momenten een 
mogelijkheid zijn om leden voor te lichten over de 
Community Guidelines van Tinder. Zoals altijd kunnen 
schadelijk gedrag en patronen van ongepaste inhoud 
resulteren in de situatie dat iemand wordt verwijderd 
van Tinder.


