Respect On
Onlangs werd er een grote letter R onthult op de rotonde Zuidsingel/Leunseweg, tegenover
het Raayland College in Venray. De letter staat voor het project Tolerant Minds, dit project
gaat over respect onder jongeren.

1 ‘Een project als Tolerant Minds om het respect onder
jongeren te verbeteren is hard nodig’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 1 ‘Een project als Tolerant Minds om het respect onder jongeren te verbeteren is hard
nodig’ antwoordt 69% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 7% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (40%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens







Mee eens









Beetje opvoeding onder sommige jongeren zou niet verkeerd zijn.
De opvoeding van de jeugd kan (veel) beter.
Goed dat er uitleg was bij de foto , de letter R zag je niet. De dames vonden zichzelf
met het idee belangrijker
Het respect voor mensen neemt steeds verder af. Het ia goed om dit nog eens te
benadrukken. Vooral bij de jeugd. Maar ouderen ontbreekt dit ook npg som s
Vooral de buitenlandse jeugd heeft heel weinig respect voor de ouder medemens
Al betwijfel ik of de jongeren die dit het meest nodig hebben gaan oppikken. Denk
dat ze dit helemaal niet interesseert...
Dit geld niet alleen voor jongeren, ook de oudere kunnen er nog het e.e.a,. van
leren.
Dit project gaat is over en voor jongeren. En dat is een heel goed initiatief.
Een project voor ouderen is echter ook toe te juichen. Zij (wij) hebben de jongeren
toch opgevoed en het er blijkbaar niet zo goed vanaf gebracht!
Geld niet alleen voor jongeren,maar ook alle leeftijdsgroepen
Individualisering en moreel onfatsoen nemen onder jeugd snal toe!
Maar ook onder volwassenen mag men toleranter worden.
Meer respect geldt voor alle leeftijden.
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Neutraal



Wel in afwachting v d opzet en de uiteindelijke resultaten







Daar moet men op de basisschool mee beginnen
Dit geldt niet sec voor jongeren, maar voor jong en oud.
Er zijn ook goede jongeren.
Ik ben zelf niet de doelgroep maar vraag me af of het iets doet.
Ik denk niet dat we het alleen moeten zoeken bij de jongeren. Maatschappij
gerelateerd is er voor iedereen nog wel verbetering wat betreft respect nodig!
Ik mis nog steeds de handhaving, het is tegenwoordig alleen maar praten en pappen
en nat houden. Dat werkt blijkbaar niet bij de jeugd, dus HANDHAVEN!
Probeer je ook in de jongeren in te leven, ga persoonlijk met ze om, ipv projecten
zus en zo




Mee
oneens



Ook hier wordt weer een hele groep mensen aangesproken op het gedrag van
enkelen. Dit is algemeen praktijk geworden. Als we een hele groep aanspreken in
plaats van de betreffende personen bereiken we die personen niet. Zij hebben daar
lak aan. Dit werkt niet. Controleer en spreek die mensen aan die zich niet gedragen.
Dat lijkt mij veel beter. Algemene boodschappen krijgen we al genoeg.

Weet niet



Eerst zal Raayland zelf zijn zaakjes op öre moeten hebben !
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Jongeren Netwerk Limburg voert het project uit. Op verschillende manieren willen zij het
project Tolerant Minds laten slagen. Zo worden er vlogs gemaakt rond het thema, kunnen
verenigingen het theaterprogramma ‘SCHERP’ boeken, krijgen de leerlingen op het Raayland
College les in mediawijsheid en zal er een onderzoek plaatsvinden.

2 Heeft u nog een tip voor het Jongeren Netwerk Limburg om
het project verder onder de aandacht krijgen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Weet niet

op vraag "2 Heeft u nog een tip voor het Jongeren Netwerk Limburg om het project verder onder de
aandacht krijgen?" is het meest gekozen antwoord (46%): "Weet niet".

Tip:
















Aanpak en leerpocess comicatie beleefthiedsvormen
Alle scholen informeren basis en voortgezet
Als zij gepakt wordenharder aan pakken n geen jeigd recht jeurd bestaat nog maa heel zelden
App aanbieden met een voordeel op iets wat ze leuk vinden.
Beel te kostbaar de weg die gekozen is.
Begin meer bij de bron,. Respect ontwikkelen begint bij opvoeding. Ontwikkel programma's om
ouders bewust te maken van het belang van respect én hoe ze hun kinderen respect kunnen
bijbrengen (bijv. gesprekstechnieken / hoe omgaan met respectloosgedrag op social media)
Betrek de ouders erbij, want daar begint de opvoeding en dus respect.
Betrek hier ook het basisonderwijs in
Billboards langs de wegen
Blikjes ed langs de weg op laten ruimen door taakstraf jongeren en de resultaten openbaar
maken.
Borden heen en weer rijden door Venray is absurd. De meeste jeugd ziet ze niet eens. Net als die
hondendrollem. Een hoop werk en kosten en voegt niets toe.
De jongeren minder vrijheid geven dan ze nu hebben.
Dit heeft totaal geen zin. Jongeren op feiten drukken en de gevolgen laten zien, maakt indruk,
niet een roze letter, maar handhaven en daar waar boetes geoorloofd zijn, moetne het ook
boetes zijn die indruk maken. Conclusie, soft beleid werkt niet.
Flyers,Facebook
Ga naar bedrijven die jongeren in dienst hebben. bv vakantiewerkers
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Ga naar de toe. Een voor hier over lijkt mij saai.
Gebruik meer sociale media en zorg dat je meer naamsbekendheid krijgt
Gebruik vooral veel social media, maar laat het vooral vanuit de jongeren zelf komen. Zij hebben
hier vast hele goede ideeën over.
Gewoon keihard aanpakken dat tuig.
Het goede voorbeeld geven begint bij de ouders. Die zijn vaak zo druk met hun eigen bezigheden
dat er weinig tijd en aandacht is voor de kids
Introduceer de Fair play regels bij alle sportverenigingen in Venray.
Jongeren moeten in het algemeen het begrip respect leren, niet alleen onder elkaar
Jongeren zelf in actie laten komen.
Laat de jeugd jeugd zijn zolang ze niets vernielen.
Laat films zien over de oorlog en ipv reisjes naar wintersport oid, organiseer een busreis naar
Auswitch of de begraafplaats in Margraten
Leer ze op een gewone manier normen en waarden aan!
Meer posters en media aandacht
Meer respect tonen voor elkaar en beter naar elkaar luisteren. Jongeren eerder aan het werk
zetten en meer controleren op z.g zieke werknemers.
Meer richten op ouders en culturen
Neem de ouders mee hierin
Ontmoetingsplekken opzetten voor jongeren
Op toernee langs de jongerencentra (uitgaansplekken)
Opvoeding
Ouders erbij betrekken. Zij voeden toch ook op?
Ouders ook informeren
Overdrijf niet
Project "doe meer met minder materialisme"
Respect begint bij jezelf. Bewustwording en intelligentie.Kuddedier of autonoom?
Respect bij brengen
Respect bijbrengen voor je leefomgeving, zoals schone omgeving.
Respect dwing je niet af met een R op de rotonde
Respect voor iedereen
Richt je ook op basisscholen en betrek oudets
Samenwerking met politie zoeken voor lik op stuk beleid en handhaving!
Strenger zijn
Terugkerende media aandacht zowel sociale en andere bronnen
Tolerantieschildjes ontwerpen en ophangen op scholen, sportclubs, uitgaansgelegenheden etc
Tot nu toe nog niks over gelezen/gehoord. Meer over plaatsen op oa social media
Trek het breder, meer Respect voor elkaar van jong tot oud
Tussen 4 en 10 jaar ontwikkelen kinderen zich op dit gebied.. Bij middelbare scholieren werk je al
aan de achterkant.
Vaker sociaal werk laten doen , bv. via HALT
Verbeter de wereld begin bij jezelf.
Verzin iets degelijks en niet zo'n wazig iets met een "R" de meeste jeugd lacht erom!
Zie boven
Zie boven.
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Toelichting






Aanspreken van elkaar levert het meeste op.
Emotioneel ontwikkelen tot jonge volwassenen is wat anders dan volstoppen met basis kennis
om succesvol te worden in de maatschappij. Onvolledig onderwijs.
Heb het sterke vermoeden dat mevr. de wethouder niet weet wat het woord respect
betekent.Eerst zullen de ouders een voorlichting moeten krijgen, bij de opvoeding begint het. De
dam in kwestie weet niet hoe zij de mensen moet benaderen . op een bijeenkomst met meer
ouderen komt ze binnen met HALLO en spreekt ze JULLIE , alsof ze met ieder vroger geknikkerd
heeft. Spreek zoals het hoort, een beetje teveel ( nu al) eigendunk.
Zie tip.
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Als symbool voor het project hebben de jongeren zelf de letter R gekozen. Het object zal de
komende tweeënhalf jaar worden verplaatst door Venray.

3 ‘Het symbool (de letter R) zorgt voor bewustwording over
respect’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 3 ‘Het symbool (de letter R) zorgt voor bewustwording over respect’ antwoordt 37% van
de respondenten: "(zeer) mee eens". 28% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (28%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens





Als de jongeren zich er van bewust zijn.
Als het maar genoeg onder de aandacht gebracht wordt onder de jongeren.
Weet wat je met de jeugd moet bespreken en geef zelf het goede voorbeeld.

Mee eens



Misschien beter om het symbool van de FIFA (voetbalbond) over te nemen. Een
eenduidig Respect-symbool werkt wellicht beter dan allerlei verschillende
symbolen.

Neutraal




Als ik het respect op voetbal shorts zie, denk ik vaak er valt nog veel te verbeteren.
Ga, nogmaals persoonlijk met hen om, laat ze gaan sporten( geen kosten en
probeer goed met ze om te gaan.
elke puber heeft wel eens een ondeugend aspect
Hopelijk word het begrepen
Ik heb niet direct tips, wel ben ik er mee eens dat er weinig respect is....maar twijfel
aan een letter R of dit de indruk moet gaan maken?? Meer ben ik voorstander om
jongeren meer te laten doen voor de samenleving, meer op gebied van
maatschappelijke stages (ouderen, gehandicapten of binnen het VVGI)
Ik weet niet of jongeren dit opmerken. Wordt de reactie van jongeren hierop in
kaart gebracht?
Ik zie de meer waarde van de R net in. Dit horen ze in de basisschool en voortgezet
onderwijs aan te leren!
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Mee
oneens















Zeer mee
oneens









Weet niet




Alleen een letter zegt nog niet zo veel.
B van bewustwording maar een symbool is nog beter.
Dat geldt alleen als je de betekenis van het object kent.
Denk dat niemand zich daarmee bezig houd door de letter.
Dit is 2 weken leuk, en daarna boeit het niemand meer.
Een symbool kost geld en ik zou liever hebben dat ze dit geld in educatie steken.
Een grote roze R, "nou en"... Jeugd verbindt het gedrag niet aan dit symbool.
Ik begreep de R pas na het lezen van artikel
Kijk naar de voetballers die met bandjes `respect` lopen. Zie je dat terug in het veld?
Middels zulke projecten wordt respect niet bijgebracht, dit dient in de opvoeding te
gebeuren.
Probeer de ongeletterde maar dit aan hun verstand te brengen,droom zacht!
Redelijk onduidelijk, denk dat er op ander vlakken meer te halen.
Respect word geleerd in de opvoeding. Ouders moeten werken ergo geen
opvoeding
Zonder uitleg zal het voor mensen die niet in aanraking komen met het project geen
betekenis hebben.
Echt ween wat het woord inhoudt is wat anders als het overal voor gebruiken wat
niet bevalt. Je gedrag binnen en buiten en beïnvloeding door ouders, religie,cultuur.
waarden en normen. Ingroup en buitenwereld. Familie, gezin versus gescheiden en
al de verschillen. Autonomie en zelfstandig. Wie voedt op? Kijk even op je phone
daar is alles en alle antwoorden?
Het collectief geheugen rijkt niet verder dan 3 maanden.
Niemand die er op let en over nadenkt en al helemaal jongeren niet, geldverspilling
dus weer zoals Venray dat graag doet!
Respect leer je van je ouders, een symbool verandert daar niets aan, zeker geen
bewustwording. Diegene die je respect wilt bij brengen zijn onbenaderbaar.
Tot op heden zegt de R me niets. Nu lees ik in deze enquête er voor het eerst iets
over.
Waar staat wat die R betekent?
En een symbool doet jongeren niets.
Het hele "project" is aan mij voorbij gegaan. Ik of mijn omgeving behoren niet tot
de doelgroep.
Ik denk dat de jeugd daar zeer weinig interesse voor heeft.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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