
ontvang een gastspreker (persoonlijke verhalen) op locatie 

bestel de gratis Jongerenwerk RespectBox, vol materialen om met jouw jongeren in

gesprek te gaan

organiseer een eigen respectactiviteit en verbindt het aan de Week van Respect 

gebruik onze communicatiekit en inspireer heel Nederland met jullie respectactiviteiten

Beste jongerenwerker, 

Wij van de Respect Foundation nodigen jou – samen met de gemeente – uit voor de

nationale Week van Respect 2022.

Sinds 2006 organiseert de Respect Foundation de jaarlijkse bewustwordingscampagne

'Week van Respect'. Een week waarin we jongeren inspireren en activeren bij te dragen aan

een respectvolle samenleving waarin zij zich thuis en verbonden voelen. Dit doen we via

gastlessen, lesmaterialen en respectactiviteiten. We richten ons hierbij op jongeren; de
generatie van de toekomst. Want wat je jong leert, neem je de rest van je leven mee! 

Doe mee!
Jullie gemeente is partner van de Week van Respect en faciliteert hiermee deelname voor

alle jongerenwerkers. Als jongerenwerker sta jij al dagelijks in contact met jongeren en dit

maakt jou onmisbaar op de weg naar een respectvolle samenleving. Wij nodigen je dan ook

graag uit om deel te nemen aan de Week. Je kunt op verschillende manieren meedoen: 

Neem contact op met jouw gemeente en meld je aan!

WEEK VAN RESPECT 
7 – 13 NOVEMBER 2022

DOE MEE!

week@respectfoundation.nl  |  020- 369 75 92  |  www.weekvanrespect.nl

Meer informatie of kunnen we meedenken? Ons teams staat voor je klaar! 

*Meld je vóór 3 oktober aan bij jouw gemeente!

https://respectfoundation.nl/
https://weekvanrespect.nl/
mailto:week@respectfoundation.nl
http://www.weekvanrespect.nl/


Telefoon

Gemeente 

Contactpersoon

Functie

E-mail (+CC optie)

Naam organisatie

Adres (straat+huisnr.)

Adres (postcode+stad)

WEEK VAN RESPECT 2022

AANMELDFORMULIER

Vragen of hulp nodig? Daar zijn wij voor! 

week@respectfoundation.nl | 020 - 369 75 92 | www.weekvanrespect.nl

*De gegevens voor dit aanmeldformulier worden alleen gebruikt om de Respectmaterialen
te verzenden en de gastspreker te informeren voor een goede en volledige aansluiting.

Specifieke afspraken over
gebruik foto's, film (AVG)?

Welke leeftijd categorie?

Overige opmerking voor
gastspreker:

Waar wordt de
gastspreker ontvangen?

Hoeveel jongeren
(tijdens gastles)?

Is er mediabelangstelling?

Mediatechniek aanwezig?

mailto:week@respectfoundation.nl
https://weekvanrespect.nl/

