
WEEK VAN RESPECT 2021 
Werken aan een respectvolle en inclusieve samenleving

samen met gemeente Elburg 
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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!

289.789
JONGEREN

35
RESPECT GEMEENTEN



Nuborgh College

Innova

Mattanja

De Wildemaet

Agnietenschool

Ds. Baxschool

RESPECTGEMEENTE

In de Week van Respect hebben we in samenwerking met de gemeente Elburg 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 Elburg 6 scholen en 1 jongerencentrum actief

deelgenomen. Zij ontvingen een Respectbox, organiseerden gastlessen en hebben aanvullend

eigen activiteiten in het kader van Respect georganiseerd. Samen met hen bereikten we tijdens

de Week ruim 2.500 jongeren in de gemeente Elburg.

Vooralsnog hebben er geen sportverenigingen deelgenomen. Onderstaand een overzicht van

alle deelnemende scholen en de jongerenwerk organisatie:

SCHOOL
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Stichting WIEL

JONGERENWERK

ELBURG



SCHOOL

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 

7,9
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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. 

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 

Respectbox Themales 2021: Écht?! 

7,7



De basisscholen zijn de Week gestart met het kijken 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. 
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RespectTV

Niet alleen offline werd het verschil

gemaakt. Ook online is er in heel

Nederland aandacht voor de

#weekvanrespect! 

Online Respect

https://vimeo.com/642708405/1536edd2ee


PERSOONLIJK VERHAAL

#IKDEELMIJNVERHAAL 
In Respectgemeente Elburg zouden ook dit jaar de wethouders Lyda Sneevliet, Henk

Wessel, Willem Krooneman, Arjan Klein en burgemeester Jan Nathan Rozendaal de klas

in gaan om de jongeren te inspireren met hun persoonlijke verhaal. Door de hoge

besmettingscijfers heeft het college de gastlessen na maandag 8 november af moeten

zeggen. Toch hebben de scholen er een mooie week van gemaakt!    
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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!

Wethouder Arjan Klein trapte de Week van

Respect af met een gastles bij de

Agnietenschool. 

https://vng.nl/personalia/jan-nathan-rozendaal-nieuwe-burgemeester-van-elburg


'Elke ontmoeting is een kans.'
- Rabbijn Awraham Soetendorp  
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Femke van der Ster, Directeur Respect Foundation
Femke kwam langs in groep 7/8 van de Mattanjaschool en op het Nuborgh

College om haar persoonlijke verhaal te vertellen, dat gaat over haar eigen

reis door het onderwijs: van het individueel beroepsonderwijs tot de

universiteit. Zij deelde met de leerlingen waarom het een ingewikkeld en

vooral lang traject was. "Ik kwam er heel laat achter dat ik dyslectisch ben,

wat regulier onderwijs bemoeilijkte, maar door het ontwikkelen van een

andere leerstrategie en creativiteit herinner ik mijn educatie traject als

kleurrijk, divers en als een uitdaging!". Door deze ervaring ontdekte zij haar

missie: het onderwijs mooier, leuker en toegankelijk maken voor iedereen!

Het Nuborgh College heeft dit jaar groots uitgepakt. Naast de gefaciliteerde gastles door

de Respect Foundation, hebben zij zelf gastsprekers uitgenodigd, de school versiert en zijn

ze echte burgers gaan bakken: geïnspireerd op de les 'Burgers bakken'. In deze les gaan

leerlingen aan de slag met de burgers die zij zelf willen zijn. Wat vinden ze belangrijk? Het

doel is ontdekken wat zij gezamenlijk belangrijk vinden, zodat ze kunnen bedenken hoe

ze dat gaan bewerkstelligen met elkaar. In de klas, de school en in de rest van de wereld.

Awraham Soetendorp, founder Respect Foundation
Rabbijn Awraham Soetendorp is digitaal op bezoek geweest bij de

Mattanjaschool. Hij heeft de leerlingen verteld over zijn ervaringen

als kind, toen hij net zo oud was als zij nu zijn. Hij vroeg naar hun

dromen en wat zij later willen worden. Een mooi gesprek volgde! 

Respectactiviteiten

https://www.lessonup.com/nl/channel/respect-education/lesson/ZPh33KnK6RDT4FBKd


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 Elburg – zowel ambulant als op locatie

– met jongeren in gesprek gegaan.  
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JONGERENWERK



MEER RESPECT?
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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  

https://respectfoundation.nl/initiatieven/respectpact/
https://respectfoundation.nl/initiatieven/respecteducatie/
https://respectfoundation.nl/initiatieven/succesvolle-nieuwkomers/
https://respectfoundation.nl/initiatieven/internationaal-programma/


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

 

BEDANKT VOOR DE MOOIE
SAMENWERKING!

Samen maken we het verschil!

NAMENS TEAM RESPECT:


