
 
 

WEEK VAN RESPECT 2021  

Hieronder volgt de officiële aankondiging/persbericht van de Week van Respect 2021. Daaronder 
volgen teksten die u kunt gebruiken bij het opmaken van een aankondiging op uw sociale-
mediakanalen, nieuwsbrief of website. Schuingedrukte tekst kunt u zelf invullen. 

 

 

 

PERSBERICHT  
 
Week van Respect 2021 

Gemeente <naam> inspiratiebron tijdens de nationale Week van Respect 2021 
<gemeente>, 8 november 2021 -  <<< specifiek stukje over wat er gebeurt binnen jullie gemeente, 
denk aan: gastlessen van wethouders, hoeveel en welke scholen, of jongeren meedoen en andere 
initiatieven die er binnen jullie gemeente plaatsvinden. Laat het zien! >>> 

De nationale Week van Respect  
Sinds 2006 organiseert de Respect Foundation de nationale campagne de Week van Respect, die 
ruim 300.000 jongen en ruim 10.000 docenten bereikt. Van 8-14 november 2021 vindt de 16e editie 
plaats. 
 
Respectvol samenleven begint bij kinderen, de generatie van de toekomst. Want wat je jong leert, 
neem je de rest van je leven mee. Door kinderen te inspireren en te activeren om zélf bij te dragen, 
bouwen we op structurele wijze aan een respectvolle samenleving. In de Week van Respect 
organiseert de Respect Foundation daarom, samen met partners zoals gemeenten, scholen, 
docenten, sportclubs, jongerenwerkers en maatschappelijke organisaties, vele gastlessen, 
respectactiviteiten en lesmaterialen. Zo stimuleren we jongeren actief bij te dragen aan een 
respectvolle samenleving waarin zij zich thuis voelen. 

Respect Thema-les 
Ieder jaar ontwikkeld de Respect Foundation een speciale thema-les tijdens de Week van Respect. 
Dit jaar gaat de les over de grote vraag: Wat is écht eigenlijk? Aan de hand van het lesmateriaal 
gaan scholen op ontdekking welke verschillende mogelijkheden er allemaal zijn. Van kleine dingen 
tot grote thema’s. Want, hoe gek het ook klinkt, wat voor jou écht echt is, is dat niet automatisch 
voor een ander. 

#ikdeelmijnverhaal 
Tijdens de Week van Respect geven honderden gastsprekers door heel Nederland gastlessen op 
scholen en sportclubs. De gastlessen staan in het teken van persoonlijke verhalen. De kracht van het 
persoonlijke verhaal is al 15 jaar één van de belangrijkste elementen in de Week van Respect.  
Op maandag 8 november, tijdens het openingsevent van de Week van Respect, geeft de Respect 
Foundation samen met vele partnergemeenten, scholen en honderden gastsprekers het startschot 
van de Week van Respect 2021! 
Sinds de oprichting van de Respect Foundation zijn 1,5 miljoen jongeren in het basis-, voortgezet, 
ISK- en middelbaar beroepsonderwijs bereikt en dit jaar komen daar vele bij. Samen werken we aan 
een respectvolle samenleving!  

 
Meer informatie over de Week van Respect is te vinden op www.weekvanrespect.nl 

 

 

 

 

http://www.weekvanrespect.nl/


 
 

  

Onderstaande teksten kun je gebruiken bij het maken van een post op sociale media of bericht op 
de website van je organisatie. Aanvullend vind je op weekvanrespect.nl sociale media afbeeldingen. 
Maak je hierbij gebruik van de hashtags #weekvanrespect en #ikdeelmijnverhaal, dan zullen wij ons 
landelijk Respectplatform inzetten om jullie bericht te verspreiden! 

 

LinkedIn & Facebook 

Respect is natuurlijk iets van iedere dag maar tijdens de Week van Respect, van 8 t/m 14 november, 
zet <naam gemeente> dit thema vol in de schijnwerpers. 
 
Samen met de Respect Foundation organiseren we verschillende activiteiten, geven de 
burgemeester en wethouders gastlessen én doen scholen mee met de Respect Thema-les: ‘Echt?’. 
Hiermee zetten we respect structureel op de kaart en vergroten we samen de impact voor een 
respectvolle samenleving. 
 
Het doel van de Week van Respect is jongeren inspireren en activeren om bij te dragen aan een 
respectvolle samenleving waarin iedereen zich thuis voelt!  

< optie samenvatting aantal activiteiten binnen uw gemeente> <<< specifiek stukje over wat er 
gebeurt binnen jullie gemeente, denk aan: gastlessen van wethouders, hoeveel en welke scholen, of 
jongeren meedoen en andere initiatieven die er binnen jullie gemeente plaatsvinden. Laat het zien! 
>>> 

> optie 1: Kijk op www.weekvanrespect.nl om te zien welke activiteiten er bij jou in de buurt 
zijn. 
 

> optie 2: Op [datum] organiseren wij een leuke [activiteit]! Meld je aan via [aanmeldlink]. Of 
kijk op www.weekvanrespect.nl wat er nog meer bij jou in de buurt te doen is. 

 

Instagram 

Respect is iets van iedere dag! En tijdens de Week van Respect, van 8 t/m 14 november, zet <naam 
gemeente> dit thema vol in de schijnwerpers. 
 
Samen met de Respect Foundation organiseren we verschillende activiteiten, geven de 
burgemeester en wethouders gastlessen én doen scholen mee met de Respect thema-les. Met als 
doel? Kinderen en jongeren inspireren en activeren om bij te dragen aan een respectvolle 
samenleving waarin iedereen zich thuis voelt! 
 
Kijk op www.weekvanrespect.nl voor meer informatie. En volg @respectfoundation om op de 
hoogte te blijven van leuke activiteiten en handige informatie. #weekvanrespect #ikdeelmijnverhaal 

 

  



 
 

 

 

 

Twitter 

Optie 1 - Aankondiging Week van Respect 

Respect is natuurlijk iets van iedere dag maar tijdens de Week van Respect, van 8 t/m 14 november, 
zetten wij samen met  de @Respect Foundation het thema respect vol in de schijnwerpers. Kijk voor 
meer informatie op www.respectfoundation.nl/gemeente #weekvanrespect #ikdeelmijnverhaal 
#respecteducatie 

Optie 2 - Aankondiging #ikdeelmijnverhaal 

Tijdens de Week van Respect, van 8 t/m 14 november, zetten wij samen met  de 
@RespectFoundation het thema respect vol in de schijnwerpers. Van Respectactiviteiten en 
Themales tot een bezoek van de burgemeester en wethouders in de klas. Je vindt het allemaal op 
respectfoundation.nl #ikdeelmijnverhaal #weekvanrespect. 

 

http://www.respectfoundation.nl/gemeente

