ACTIVITEITENVERSLAG
WEEK VAN RESPECT 2021
Werken aan een respectvolle en inclusieve samenleving
samen met gemeente Beekdaelen

WEEK VAN
RESPECT 2021
Sinds 2006 organiseert de Respect Foundation de
jaarlijkse nationale bewustwordingscampagne de ‘Week
van Respect’. In totaal bereikten we al
1.7 miljoen jongeren!
We werkten afgelopen jaren samen met 200 gemeenten,
duizenden gastsprekers, 14 nationale sportbonden en
duizenden scholen/klassen (po, vo, mbo) in heel
Nederland. In 2021 bereikten we met elkaar 289.789
jongeren!
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ACTIVITEITENVERSLAG / PAGINA 1

RESPECTGEMEENTE

BEEKDAELEN
In de Week van Respect hebben we in samenwerking met de gemeente Beekdaelen
activiteiten georganiseerd om het thema Respect breed onder de aandacht te brengen en
volop te activeren bij jongeren. Met succes!
Tijdens de Week van Respect 2021 hebben er in Beekdaelen 5 scholen en het jongerenwerk
actief deelgenomen. Zij ontvingen een Respectbox, organiseerden gastlessen of hebben
aanvullend eigen activiteiten in het kader van Respect georganiseerd. De sportverenigingen
hebben een vragenlijst ontvangen, waarmee wordt bekeken hoe zij gefaciliteerd kunnen
worden om respect te bevorderen. Met elkaar bereikten we tijdens de Week (indirect) ruim
2.274 jongeren in de gemeente Beekdaelen.
Onderstaand een overzicht van alle deelnemende scholen en de jongerenwerk organisatie:

SCHOOL
Basisschool Sint Jozef
Basisschool Hulsberg
St. Stefanus, Wijnandsrade
Basisschool Schinveld
Basisschool Petrus Canisius

ACTIVITEITENVERSLAG / PAGINA 2

JONGERENWERK
Grib, Groeien in Beekdaelen

SCHOOL
Respectbox

Themales 2021: Écht?!

Alle deelnemende scholen ontvingen een
Respectbox, met daarin materialen om de school
om te toveren tot een echte Respectschool.
De box hebben we gevuld met posters, buttons,
stellingkaarten, activiteitenkaarten en de
themales.

Hoe weet je zeker wat er echt is? Wie bepaalt
dat en hoe stellen we meningen of ideeën
gaandeweg bij? Tegenwoordig worden we
overspoeld met informatie. Zowel online als
offline. Hoe vind je je weg in deze jungle van
stemmen, bronnen en waarheden? 'Echt' roept
ECHT veel vragen op! Met deze les ga je op
ontdekking welke verschillende mogelijkheden
er allemaal zijn: van kleine tot grote thema’s.
Want, hoe gek het ook klinkt, wat voor jou écht
is, is dat niet automatisch voor een ander. De
themales van 2021 werd door deelnemers
gemiddeld gewaardeerd met een

Dit jaar was de Box schoolbreed. Van kleuters tot
aan mbo'ers zijn ze aan de slag gegaan met het
materiaal. De Respectbox werd door deelnemers
gemiddeld gewaardeerd met een

7,7 7,9
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RespectTV
Basisscholen die de Week feestelijk wilde starten, konden dit doen aan de
hand van de allereerste uitzending van Respect TV! Een kort programma
(10-15 minuten) waarin professor Wies op zoek gaat naar de betekenis en het
belang van Respect. Een goede toevoeging voor iedere docent die aan de
slag gaat met de lessen en spellen uit de RespectBox.
Bekijk de uitzending hier terug.

PERSOONLIJK VERHAAL
De kracht van het persoonlijke verhaal is al 15 jaar één van de belangrijkste elementen
in de Week van Respect. Ervaring leert dat dit zorgt voor (meer) begrip voor de ander, en
je zo écht verbinding maakt met jongeren. Door het gesprek met hen aan te gaan,
inspireer je hen en maak jij het verschil!

#IKDEELMIJNVERHAAL
Er werden in Respectgemeente Beekdaelen
mooie ontmoetingen met de jongeren gecreëerd,
die hen aan het denken hebben gezet, die een
vuurtje
hebben
aangewakkerd,
die
voor
herkenning zorgde en voor begrip.
Zo kwam burgemeester, Eric Geurts, op bezoek
bij 4 groepen van basisschool St. Jozef. En een
wethouder Jos Timmermans heeft op basisschool
Petrus Canisius aan 3 groepen een gastles
gegeven.

Burgemeester Eric Geurts

Waardevol voor de
ontwikkeling van een kind
-Docent basisschool Beekdaelen
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JONGERENWERK
Jongerenwerkers weten als geen ander hoe contact te maken en het gesprek aan te gaan
met jongeren. Om deze professionele opvoeders zo goed mogelijk te ondersteunen zijn we
met een aantal jongerenwerkers uit de Respect Gemeente om de tafel gegaan, met als
resultaat: de Jongerenwerk Respectbox! Met posters, tassen, buttons, activiteitenkaarten &
meme's als stellingkaarten zijn de jongerenwerkers in Beekdaelen – zowel ambulant als op
locatie – met jongeren in gesprek gegaan. Daarnaast hebben ze een eigen activiteit bij
groep passend onderwijs Onderbanken georganiseerd.

'Het was een groot succes bij de
kinderen.'
- Beleidsmedewerker gemeente Beekdaelen

SPORT
Respectvol samenleven begint ook op de sportclub. Bijna iedere dag zetten coaches en
trainers zich in om hun jonge sporters te trainen en te stimuleren. Met hierbij de belangrijke
pijlers: respect voor jezelf, elkaar en je omgeving.
Tijdens de Week van Respect 2021 is het thema bij de sportverenigingen in Beekdaelen
onder de aandacht gebracht door het delen van een vragenlijst. Dit als 0 punt, om inzicht te
krijgen in de wensen en ideeën en hen hier aankomende jaren beter in te kunnen
faciliteren. Om zo lokaal écht het verschil te maken!
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RESPECT EN GEWELD GAAN NIET SAMEN

DENK&DOE-TANK
Gemeente Beekdaelen is vóór respect en tegen geweld. Ze vinden het belangrijk dat al hun
inwoners veilig zijn, geaccepteerd worden zoals ze zijn en mee kunnen doen in de
samenleving. Ongeacht geslacht, kleur, geaardheid, geloof of mening. Dat begint met
respect voor elkaar hebben. Geweld is nooit een oplossing en past niet in de samenleving
die Beekdaelen nastreeft.
De gemeente vindt: Aandacht voor de bevordering van respect en de aanpak van geweld
moet er het hele jaar zijn. Inwoners worden hier actief bij betrokken. Begin 2022 start
daarom een ‘Denk&Doe-tank’, om samen na te denken over hoe onderling respect kan
worden bevorderen en geweld kan worden tegengaan. Meer weten? Lees hier verder.
Voor meer informatie hierover of om u aan te melden, kunt u contact opnemen met
mevrouw Van der Zwaard, via 088 - 450 2000 of gemeente@beekdaelen.nl.
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MEER RESPECT?
De Respect Foundation heeft als missie om de maatschappij mooier te maken door met
jongeren te werken aan respect voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen.
Wij geloven dat alle jongeren een moreel kompas in zich hebben die wij kunnen activeren
en begeleiden. Wij samen: professionele opvoeders, samenwerkingspartners, financiers, ons
eigen expertteam en jongeren zelf.
We werken het gehele jaar aan onze droom middels verschillende initiatieven:

Meer weten, aanhaken of gebruikmaken van onze expertise? Laat het ons weten:
week@respectfoundation.nl of 020 369 75 92
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NAMENS TEAM RESPECT:

BEDANKT VOOR DE MOOIE
SAMENWERKING!
Samen maken we het verschil!

RESPECT FOUNDATION
Keizersgracht 177 | 1016 DR Amsterdam | 020 369 75 92 | KvK 34 27 11 57
info@respectfoundation.nl | www.respectfoundation.nl | www.weekvanrespect.nl

