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Een goede buur is beter dan een verre vriend, zeggen ze wel eens. Bij schilderswijk.nl geloven we dat 

iedereen van betekenis kan zijn in de wijk. We stimuleren ontmoetingen tussen bewoners en 
professionals. Om een positieve bijdrage te leveren zijn de ‘Gedragsregels voor www.schilderswijk.nl’ 

ontstaan. Zie ze als een hulpje om ook van betekenis te zijn in de wijk. 

Behandel elkaar met respect 
We verwachten een respectvolle omgang in taalgebruik, online en offline. Haatdragend of kwetsend 
taalgebruik wordt verwijderd en gebruikers worden hierop aangesproken. 
 

• Ga uit van positieve intenties van je buren 

• Help elkaar of verwijs door als dit niet (direct) lukt 

• Iedereen is welkom, zo blijft de wijk toegankelijk 

Nodig elkaar uit en bouw relaties 
Iedereen kan zijn/ haar eigen oproep of aanbod plaatsen of hiermee een ander benaderen. Het kan 
gebeuren dat een oproep of aanbod niet past bij jouw ideeën of interesses. Stuur ook dan een net 
antwoord! 

 

• Nodig je buren uit om de wijk te ontdekken 

• Deel je activiteit, initiatief of hulp, hoe klein ook 

• Stimuleer ondernemers om bij de wijk betrokken te zijn 

Durf te vragen 
We verwachten dat iedereen de juiste informatie in zijn/ haar profiel zet. 
Wanneer je via de website met een andere gebruiker in contact komt, ligt de verantwoordelijkheid 
van het contact bij jullie. 
 

• Elke vraag is een goede vraag 

• Vind je het spannend, stel de vraag via een wijk contactpersoon 

• Heb je een idee? Deel het met ons! 

Blijf ook eens weg van de computer 
Maak duidelijke afspraken voordat je met een andere gebruiker afspreekt. Vraag bijvoorbeeld naar 
een ID-bewijs. Of vraag iemand om mee te gaan naar het kennismakingsgesprek. 
 

• Ga naar buiten voor een frisse neus 

• Neem een andere weg naar huis 

• Ontdek de wijk te voet of met de fiets 
 
 

Prettige én minder prettige ervaringen op ons platform of daarbuiten met andere 
gebruikers horen we graag! Geef deze door aan Thijs Moesker (thijs@citymondial.nl). 

Op deze manier werken we samen aan een veilig en vriendelijk platform. 
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