
 

Format Respectsessie 120 min 

 

Introductie door gespreksleider: over #Respectbeweging 

We gaan duizenden Nederlanders actief betrekken bij het beschermen, bouwen en versterken van 

respect. Tijdens de Nationale Respect tour – onderdeel van de beweging – worden inzichten 

verzameld die zullen worden samengevoegd tot een manifest met concrete beleidssuggesties en 

oplossingen. Op deze manier zullen de stemmen van mensen uit alle hoeken van onze 

samenleving gehoord worden. Het Respect Manifest willen we in  2021 op Koningsdag aanbieden 

aan het koningspaar en op Bevrijdingsdag aan de gehele samenleving. 

Leg uit: Spelregels 

 

Wie is wie?  

Vraag iedereen om op te staan. Wijs iemand aan en vraag of die persoon wil beginnen. Vraag die 

persoon om zijn/haar naam te zeggen en één ding over zichzelf te vertellen. Ze mogen niet 

vertellen over hun werk. Vraag ze om te vertellen over een ander aspect van hun leven: hebben 

ze kinderen, welke sport doen ze, volgen ze de politiek op de voet, etc. De andere mensen die nog 

staan, moeten hun hand opsteken als zij hetzelfde doen, of dezelfde interesse hebben, als degene 

die zich voorstelt. Daarna is de volgende persoon aan de beurt: degene die zich herkende in 

degene die zich voorstelde. Deelnemers mogen natuurlijk niet iets vertellen dat al gebruikt is.  

Let op: onthoud de voornaam van alle deelnemers, zodat je de deelnemers straks bij naam kan 

aanspreken.  

 

Wat is respect voor jou?  

1) Vraag de deelnemers: wat betekent respect voor jou?  

Een van de antwoorden zal zijn “respect is de ander behandelen zoals jij zelf behandeld wil 

worden”. Verzamel wat antwoorden en pak dan terug op dit antwoord. 

2) Vraag de groep: hoe wil jij behandeld worden? Oftewel Wanneer voel jij je respectvol 

behandeld? 

Je bent klaar als de groep niets meer weet. 

3) Wanneer voel je je dan niet respectvol behandeld?  

4) Wanneer is iets in jouw ogen respectloos? 

5) Leg uit dat de verschillende antwoorden ons iets zeggen over de waarden in Nederland.  
 

Welke waarde(n) vinden de aanwezigen belangrijk m.b.t. het zijn van een respectvolle 

samenleving? 
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Casusbespreking: Geen hand geven bij Rutte 

1) Leg de casus op tafel en leg uit: leden van de Gele Hesjes beweging in Nederland gingen 

op bezoek bij Rutte. Een vrouw geeft geen hand en de ander loopt al bellend naar binnen 

– ook zij geeft geen hand.  

2) Vraag naar eerste reactie na fragment.  

3) Vraag aan de groep: gedragen deze vrouwen zich respectvol of respectloos?  

Laat de groep met elkaar discussiëren. Zorg dat iedereen aan het woord komt en laat ze 

niet door elkaar heen praten 

4) Vraag aan de groep: Wat verwacht Rutte van mensen met wie hij een afspraak heeft? 

Laat iedereen aan het woord en stuur er uiteindelijk op dat hij verwacht dat men hem een 

hand geeft. 

5) Is het geven van een hand een teken van respect? 

6) Wat als iemand geen hand kan geven? (vanwege religieuze overtuiging of een handicap) 

7) Is het geven van een hand noodzakelijk voor een respectvolle ontmoeting? 

 

Casusbespreking: Gaswinning in Groningen 

1) Leg de casus op tafel en leg uit: Minister Wiebes noemt de op de twee na zwaarste 

aardbeving in Nederland ooit een ‘bevinkje’. In de filmpje zie je de uitspraak, en daarna 

zijn excuses (zo had hij het niet bedoeld). 

2) Vraag naar eerste reactie na fragment.  

3) Vraag aan de groep: wie denkt dat het respectloos was dat Wiebes het over een ‘bevinkje’ 

had? En wie denkt dat het niet heel erg is? 

Laat de groep met elkaar discussiëren. Zorg dat iedereen aan het woord komt en laat ze 

niet door elkaar heen praten 

4) Vraag aan de groep: Hoe respectvol zijn we richting onze medeburgers in Groningen? 

5) Vraag aan de groep: Hoe zou er meer empathie kunnen worden gecreëerd naar anderen? 

 

Casusbespreking: Nashville verklaring 

1) Leg de casus op tafel en leg uit: Op RTV Utrecht spreekt een dominee, die zelf 

homoseksueel is, zich uit tegen de Nashville verklaring.  

2) Vraag naar eerste reactie na fragment.  

3) Vraag aan de groep: Is de verklaring een teken van respect?  

Laat de groep met elkaar discussiëren. Zorg dat iedereen aan het woord komt en laat ze 

niet door elkaar heen praten 

4) Vraag aan de groep: Een uiting van respect is dat er ruimte moet zijn voor verschil van 

opvatting. Hoe ga je om met deze tegengesteldheid? 

Geef indien nodig een voorbeeld van religie standpunten in relatie tot LHBTQIP+ 
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Casusbespreking: Vertalen van een facebookbericht 

1) Leg de casus op tafel en leg uit: in deze situatietest vraagt een moslima die geen 

Nederlands spreekt of Nederlanders de berichten voor haar willen vertalen. De berichten 

zijn haatberichten en bedreigingen. Sommigen vertalen het voor haar, anderen weigeren 

dat. De meeste mensen reageren liefdevol.  

2) Vraag aan de groep: wat doet dit filmpje met je?  

Laat de groep met elkaar discussiëren. Zorg dat iedereen aan het woord komt en laat ze 

niet door elkaar heen praten. 

3) Vraag aan de groep: Is er een verschil tussen de echte wereld en een online omgeving? 

4) Vraag aan de groep: Moet je altijd vrij kunnen zeggen wat je denkt en voelt? 

5) Vraag aan de groep: In welke mate staan vrijheid van meningsuiting en respect voor elkaar 

op gespannen voet? 

6) Vraag aan de groep: Hoe kunnen we er zorgdragen dat men respectvol met elkaar omgaat, 

zowel in de echte wereld als in een online omgeving? 

 

 

Dus: Wat is de conclusie? 

1) Leg uit: we hebben net met elkaar ervaren welke overeenkomsten en verschillen er zijn in 

de manier waarop mensen kijken naar respect. Hoe wij met elkaar respect ervaren en wat 

we respectvol en respectloos vinden. Hoe gaan we met ruim 17 miljoen mensen bepalen 

wat de Nederlandse normen en waarden zijn? In onze beleving moeten dan een aantal 

vragen beantwoord worden, namelijk: 

2) Wat is de norm voor wat respect is? 

3) Wie bepaalt de norm? 

4) Wat is er in Nederland nodig om tot een respectvolle samenleving te komen? 

5) Hoe gaan we met elkaar respect borgen in alle facetten van de samenleving? 

 

Afronding 

Vraag aan de deelnemers of ze in de toekomst op de hoogte gehouden willen worden middels de 

nieuwsbrief van #Respectbeweging. 
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