
Op de weekvanrespect.nl vind je een aantal sociale media templates en tekst, helemaal klaar
om aan te vullen met je eigen activiteiten. Een eigen foto/video maken of zelf een tekstje
schrijven mag natuurlijk ook! 

LAAT HET ZIEN! 
Communicatiekit Week van Respect 2022

Op www.weekvanrespect.nl/communicatie-pers/ vind je kant en klare teksten die jij kunt
gebruiken voor een (pers) bericht op jullie website, de lokale krant of nieuwsbrief. Laat
de start van de Week van Respect niet ongezien voorbij gaan en inspireer je omgeving
en netwerk om mee te doen.

De Week van Respect 2022 is in zicht en de voorbereidingen zijn in volle gang.
Tijd om te laten zien dat je respect in de schijnwerpers zet, en om je omgeving
te inspireren. Wij helpen je vast een eindje op weg:

RESPECT BUTTON

PERS & MEDIA TEKSTEN

SOCIALE MEDIA POST

#WEEKVANRESPECT #ELKEONTMOETINGISEENKANS 
Gastsprekers die hun persoonlijke verhaal delen in de klas, bij een sportclub of jongerenwerk
organisatie laten dit ziet door een foto te maken (bijvoorbeeld samen met de jongeren *houd
AVG regels in de gaten) en deze online te delen met de hashtags #weekvanrespect &
#elkeontmoetingiseenkans én tag de Respect Foundation. Dan kunnen wij het reposten en
laten we de landelijke impact zien! 

Wil je ook foto's en video's maken van jullie jongeren, sporters en gastsprekers met de
Respectbuttons? Lees dan even verder op de volgende pagina... 

https://weekvanrespect.nl/communicatie-pers/
https://weekvanrespect.nl/communicatie-pers/


We vragen jongeren, kinderen, gastsprekers en gemeenten massaal om te
laten zien dat ze voor respect staan door een foto te maken met één van
de RespectButtons! 
Je kunt de foto's die wij gemaakt hebben (online) delen om te laten zien
dat je meedoet met de Week van Respect, maar je kunt ook zelf aan de
slag met de buttons en je eigen foto's en/of video maken.

LAAT HET ZIEN: RESPECTBUTTON
 Week van Respect 2022

De Week van Respect 2022 is in zicht en de voorbereidingen zijn in volle
gang. Tijd om als gemeente, school, sportclub/bond, of jongerenwerk
organisatie te laten zien dat je respect in de schijnwerpers zet, en om je
omgeving te inspireren. 

DOE HET ZELF
Download de buttons

Printen maar!

Wie maakt de foto's?

Laat het zien!

Op weekvanrespect.nl vind je de buttons in PNG formaat, en kun je het
hele 'RespectButton shoot'- pakket downloaden.

Wij hebben de buttons laten afdrukken op foam, en daarna rustig
uitgesneden met een stanleymes. Zo worden de buttons het mooist. Je
kunt ze natuurlijk ook uitprinten en op karton plakken.

Maak foto's van de wethouders of burgemeester voor jullie gemeentehuis,
ga de stad in met buttons én een goede camera of maak foto's in je klas of
op het sportveld. Breng in beeld wie jullie zijn!

Deel de foto's (of video) online of stuur ze mee met het persbericht naar de
lokale krant. Gebruik de hashtags #weekvanrespect
#elkeontmoetingiseenkans en vergeet ze vooral niet te mailen naar
week@respectfoundation.nl zodat ook wij jullie foto's kunnen laten zien
op de online Respectkanalen.

mailto:week@respectfoundation.nl

