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Fantastisch dat jullie gemeente partner is van de Week van Respect.
Als partner haak je aan op het gedachtegoed, landelijke impact en onze expertise op het

activeren van jongeren. Zo draag je als gemeente op actieve wijze bij aan een

respectvollere samenleving. Samen activeren we alle jongeren in jouw gemeente.  

Samen staan we sterk!
 

In dit draaiboek staat al het aanbod vanuit de Respect Education Foundation om van

uw gemeente een échte Respectgemeente te maken. Bestaande uit de onderdelen 

gastsprekers, scholen & sport en zichtbaarheid.

Via een stappenplan per onderdeel bieden we alle tips en tools voor een praktische

organisatie. En bij vragen, staat ons team voor jullie klaar.

De insteek van dit draaiboek is daarmee om gemeenten te ondersteunen in het zelf

actief bijdragen aan een respectvolle gemeente. Want lokaal maken jullie het verschil!

RESPECTVOL SAMENLEVEN DOEN WE SAMEN!



Sinds 2006 organiseert de Respect Education Foundation de jaarlijkse, nationale

bewustwordingscampagne de ‘Week van Respect’. Deze campagne is geïnitieerd in reactie op de

toenemende intolerantie en spanningen in de maatschappij; om zo te voorkomen dat we

steeds verder van elkaar verwijderd raken en de spanningen toenemen. We richten ons hierbij op

jongeren, de generatie van de toekomst.  Want wat je jong leert, neem je de rest van je leven

mee!

 

Maar hoe zorgen we ervoor dat jongeren opgroeien in een samenleving waar ze zich verbonden

voelen met elkaar en hun omgeving? Dat zij zich thuis voelen en actief deelnemen in de

maatschappij waarin ze leven.

 

Hier is begrip en inlevingsvermogen voor nodig. Respectvol samenleven gaat namelijk niet vanzelf.

In de Week van Respect organiseren wij daarom gastlessen, respectactiviteiten en ontwikkelen

wij lesmaterialen. Zo inspireren en activeren we jongeren zelf actief bij te dragen aan een

respectvolle samenleving. 

Op korte termijn leidt dit tot een veilige sfeer in de klas, sportclub of buurt. Op langere termijn

draagt deze aanpak bij aan een respectvolle samenleving met betrokken burgers die openstaan

voor elkaar en elkaar respecteren zoals ze zijn.

 

Samen met vele partners verbinden we alle initiatieven, zetten Respect structureel op de kaart en

vergroten samen de impact op een respectvolle samenleving!

WAAROM DE WEEK VAN RESPECT?



Gemeenten vormen een fundamentele samenwerkingspartner in de Week van Respect. 

Zij weten bij uitstek wat er bij hen speelt en wat hun inwoners nodig hebben. Om respect

structureel in te bedden, is het daarom belangrijk de handen ineen te slaan op lokaal

niveau. Met onze expertise en lokale kracht van gemeenten, bouwen we samen aan een

respectvolle samenleving. Samen staan we sterk!

IMPACT & BEREIK 2019 

WAAROM PARTNERGEMEENTE?



GASTSPREKERS
Vertel je persoonlijke verhaal en maak het verschil!
De kracht van het persoonlijke verhaal is al 15 jaar één van de belangrijkste elementen in de

Week van Respect. Door het vertellen van jouw persoonlijke verhaal maak je namelijk écht

verbinding met jongeren, inspireer je hen en maak je het verschil.

Maar hoe vertel je nu jouw persoonlijk verhaal? En hoe ga je écht het gesprek aan met

jongeren? Daar hebben wij jarenlange ervaring in. Alle gastsprekers ondersteunen wij met

begeleidende materialen, bestaande uit; een handleiding, stellingkaarten, didactische tips

en een instructievideo ‘hoe vertel ik mijn persoonlijke verhaal’.

Tijdens de Week van Respect geven honderden gastsprekers door heel Nederland gastlessen

aan jongeren, Als partnergemeente zijn de burgemeester en wethouders de ware

ambassadeurs van Respect. In die hoedanigheid vertellen zij hun persoonlijke verhaal op

scholen en sportclubs.

Om nog meer jongeren in jullie gemeente te inspireren en zo de impact te vergroten, is het

waardevol om meer persoonlijke verhalen uit jullie gemeente te laten vertellen.  Zet (lokale)

gastsprekers in zoals de politie, wijkagenten, jeugdwerkers en sporters in! Vanuit hún

ervaring inspireren zij jullie jongeren.

Burgemeester en wethouders: ambassadeurs van Respect

Lokale verhalen



Vind via weekvanrespect.nl/gemeenten

alle ondersteuning voor de gastsprekers

voor het vertellen van hun persoonlijk

verhaal (eind juli online).

Gastsprekers vinden deze informatie in

de uitnodiging (via een link).

Hoe vertel je nu jouw persoonlijk verhaal?

En hoe ga je écht het gesprek aan met

jongeren? Het voorbereiden kan beginnen.

   

Voorbereiden gastlessen

Wanneer ook de scholen zich hebben

aangemeld (zie stappenplan scholen &

sportclubs) is het tijd om de match

tussen de gastspreker en school te

maken. (zie stap 2, scholen & sportclubs)

Te weinig gastsprekers? Laat het ons

voor 1 okt. weten! Wij hebben een

nationale database met gastsprekers die

graag hun persoonlijke verhaal delen.

Hebben alle gastsprekers zich aangemeld,

hun beschikbaarheid en voorkeuren

opgegeven?

Welke gastsprekers jullie willen

betrekken?       

Nodig de gastsprekers uit via de

onderstaande uitnodiging.

Verzamel hun beschikbaarheid,

voorkeuren en foto’s van de gastsprekers.

Stuur de foto's naar ons voor op de

website.

STAP 1
Uitnodigen gastsprekers

STAP 3STAP 2
Matchen gastsprekers & scholen

Inschrijfformulier gastsprekers

Handleiding en didactische tips

 (PO, VO, MBO)   
Uitnodiging gastsprekers 

Gastspreker checklist

Video  ‘hoe vertel ik mijn 

persoonlijke verhaal’

STAPPENPLAN GASTSPREKERS

Vind alle documenten vanaf eind aug www.weekvanrespect.nl. Eerder iets nodig? Laat het ons weten! 
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SCHOLEN EN SPORTCLUBS
Samen activeren we alle scholen.
In de Week van Respect richten wij ons op jongeren, de generatie van de toekomst.

Want wat zij jong leren, nemen zij de rest van hun leven mee. Respectvol samenleven

begint daarom op school.

Alle scholen kunnen rekenen op onze expertise, ondersteuning en materialen bij het

volop activeren van hun jongeren. Hiervoor bieden wij hen het draaiboek "Organiseer de

Week van Respect" geheel met stappenplan en bijbehorende materialen.

Samen activeren we ook alle sportclubs.
De leefwereld van jongeren speelt zich niet alleen af op school. Ook hun sportclub vormt

een belangrijk onderdeel in respectvol samenleven. 

Wat kunnen sportclubs allemaal doen in de Week van Respect? Ter invulling van een

veilig en respectvol sportklimaat bieden wij alle deelnemende sportclubs inspirerende

Respectactiviteiten. Deze vinden zij in het draaiboek "Organiseer de Week van Respect,

sporteditie!" Geheel met stappenplan en bijbehorende materialen.

https://www.weekvanrespect.nl/scholen


Alle deelnemende scholen en sportclubs

ontvangen een RespectBox; gevuld met alle

materialen om zo de Week van Respect tot

een écht evenement te maken!

   

Nodig de scholen & sportclubs uit.

Verzamel welke scholen zich aanmelden

voor de gastles en maak hierbij eventueel

gebruik van het aanmeldingsformulier.

Neem contact op met de scholen.

Wanneer en welke gastspreker willen ze

ontvangen?

Maak de match! Neem de

beschikbaarheid van gastsprekers als

uitgangspunt. Scholen zijn vaak

flexibel(er).

Breng ze in contact met elkaar.

Nu kan het matchen beginnen!

Geef de adressen van deelnemende

scholen & sportclubs aan ons door. Zo

zorgen wij dat de RespectBoxen

rechtstreeks worden bezorgd!

Vind alle documenten vanaf eind aug www.weekvanrespect.nl. Eerder iets nodig? Laat het ons weten! 

STAP 1
Uitnodigen scholen & sportclubs RespectBox

STAP 3STAP 2
Matchen scholen & gastsprekers

Aanmeldingformulier gastles

Draaiboek scholen

Uitnodiging scholen

Uitnodiging sport

Draaiboek sport

Standaard matchmail Scholen adressenlijst

Gastsprekers checklist

STAPPENPLAN SCHOLEN EN SPORTCLUBS
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In de Week van Respect zetten we het thema Respect vol in de schijnwerpers. Dat doen wij niet

alleen. Een nationale campagne begint namelijk lokaal. Daarom is jullie gemeente een

belangrijke bouwsteen in het inspireren van héél Nederland!

Tijdens deze nationale beweging verbinden we alle initiatieven, zetten we Respect structureel

op de kaart en vergroten we samen de impact voor een respectvolle samenleving. Zo laten we

zien wat we bereiken als we de handen in één slaan.

LANDELIJKE ZICHTBAARHEID

Communicatiekit
We voorzien al onze partners van een digitale communicatiekit; gevuld met verschillende

mediatemplates. Vind ze vanaf juli op 

RespectBox
Als partnergemeente ontvangen jullie de RespectBox, gevuld met alle materialen om

de hele gemeente(huis) in het teken te zetten van respect!

www.weekvanrespect.nl/gemeenten

Jullie gemeente staat voor Respect, en dat mag heel Nederland weten! Daarom maken wij ons

hard om jullie gemeente volop in de schijnwerpers te zetten.

Gastsprekers als ambassadeurs in beeld
Stuur van al jullie gastsprekers hun foto naar 

voor op de nationale website. Zo laten wij Nederland zien welke ambassadeurs staan voor

Respect.

 weekvanrespect@respecteducation.me

https://www.weekvanrespect.nl/gemeenten
https://www.weekvanrespect.nl/contact
https://www.weekvanrespect.nl/contact


FASE 3.Uitnodigen scholen en sportclubs

juni

juli

aug

okt

nov

TIJDLIJN

FASE 1.Uitnodigen gastsprekers FASE 2.Voorbereiding persoonlijk verhaal

Bedenk welke gastsprekers jullie willen betrekken       

Nodig de gastsprekers uit via de uitnodiging

Verzamel hun beschikbaarheid, voorkeuren en foto’s van

gastsprekers

Stuur de ambassadeursfoto’s naar contactpersoon bij REF

Vind via                                                          alle ondersteuning

voor de gastsprekers voor het vertellen van hun persoonlijk

verhaal (eind juli online)

Gastsprekers vinden deze informatie in de uitnodiging (via een

link)

Nodig alle scholen en sportclubs uit.

Verzamel welke scholen zich aanmelden voor de gastles  

Maak eventueel gebruik van het 

Neem contact op met de scholen en maak gebruik van het 

Scholen en gastsprekers enthousiast? Breng ze in contact met

elkaar! Gebruik eventueel de matchmail

Geef de adressen van deelnemende scholen & sportclubs aan ons

door. Zo zorgen wij dat de Respectboxen rechtstreeks worden

bezorgd

Neem ook als gemeente de Respectbox in ontvangst en zet het

hele gemeentehuis in het teken van Respect

Gebruik de online communicatiekit en laat het hele land weten

dat jullie staan voor Respect!

Kom naar de landelijke opening. Welke afgevaardigden

vertegenwoordigen jullie gemeente? 

Jullie ambassadeurs geven persoonlijke gastlessen. Maak een

foto met de klas en stuur deze naar ons voor landelijke

inspiratie

Overzicht organisatie Week van Respect

FASE 4.Matchen scholen & gastsprekers

FASE 5.RespectBox
FASE 6.Week van Respect!

sept stappenplan gastsprekers matchen
aanmeldingsformulier

 weekvanrespect.nl/gemeenten
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DOWNLOADBARE DOCUMENTEN 

Uitnodiging scholen (gastles)

Uitnodiging sport

DOCUMENTEN SCHOLEN EN SPORT DOCUMENTEN M.B.T. MATCHEN
SCHOLEN EN GASTSPREKERS

DOCUMENTEN GASTSPREKERS

Aanmeldformulier gastles (scholen)

 Standaard matchmail

 Scholen adressenlijst

Handleiding persoonlijk verhaal

Inschrijfformulier gastsprekers

Gastspreker checklist

Video ‘Hoe vertel ik mijn persoonlijke

verhaal’

Draaiboek scholen

Draaiboek sport

Organisatie Week van Respect: alle documenten op een rijtje

Uitnodiging gastsprekers

Vind alle documenten vanaf eind aug www.weekvanrespect.nl. Eerder iets nodig? Laat het ons weten! 

Hoe sta ik voor de klas? (PO, VO, MBO)   

Uitnodiging scholen
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MEER INFORMATIE?

www.weekvanrespect.nl

020 369 75 92

weekvanrespect@respecteducation.me

Projectleider

JELKE MORRIËN

Accountmanager

INTE VAN  ROEMBURG

Accountmanager 

CHLOË SMIT

Wij staan voor je klaar!

Accountmanager

VADA CRANDEL

https://www.facebook.com/RespectEducationFoundation/

