COMMUNICATIE WEEK VAN RESPECT 2022 - VOORBEELDTEKSTEN
Hier tref je de officiële aankondiging / het persbericht van de Week van Respect 2022.
Gevolgd door teksten die in te zetten zijn voor alle sociale media kanalen, websites, of
nieuwsbrieven.

PERSBERICHT
Week van Respect 2022
Gemeente <naam> is partner van de nationale Week van Respect
<gemeente>, <datum> – Om respectvol samenleven op lokaal niveau te vergroten en
structureel in te bedden, is <naam gemeente> aangehaakt als Respect Gemeente.
Gedurende de Week van Respect (7 t/m 13 november) vinden er diverse initiatieven binnen
de gemeente plaats. <Deel wat er georganiseerd wordt . Denk aan: gastlessen (van B&W),

welke scholen, sportclubs en jongerenwerk organisaties er meedoen, en andere
activiteiten>.
Sámen werken we aan een respectvolle samenleving!
De nationale Week van Respect
Sinds 2006 organiseert de Respect Foundation de nationale bewustwordingscampagne
Week van Respect, die al 2,5 miljoen jongeren heeft bereikt. Dit jaar is het de 17e editie.
Respectvol samenleven begint bij kinderen en jongeren, de generatie van de toekomst.
Want wat je jong leert, neem je de rest van je leven mee. Door hen te inspireren en te
activeren om zélf bij te dragen aan een samenleving waarin zij zich thuis voelen, bouwen
we op structurele wijze aan een respectvolle samenleving. In de Week van Respect
organiseert en initieert de Respect Foundation daarom – samen met partners: gemeenten,
scholen, docenten, sportbonden, jongerenwerkers en maatschappelijke organisaties – vele
gastlessen en respectactiviteiten.
Op maandag 7 november geeft de Respect Foundation – tijdens het openingsevent –
samen met gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties, docenten en de
jongeren zelf het startschot voor de Week van Respect 2022.
Respect Methodiek
Ieder jaar ontwikkeld de Respect Foundation een actuele les waarmee docenten en
leerlingen aan de slag kunnen tijdens de Week van Respect. Dit jaar gaat het over respect
voor jezelf, elkaar en de omgeving. Vertrouwen is een belangrijk basiselement in de ‘3x
Respect’ les. Iedereen heeft een andere visie op het begrip respect. Met het lesmateriaal
gaan scholen actief op ontdekkingsreis.
Persoonlijke verhalen
Tijdens de Week van Respect gaan honderden gastsprekers het land in om hun
persoonlijke verhaal te delen met de kinderen en jongeren. De kracht van het persoonlijke
verhaal is al 16 jaar één van de belangrijkste elementen in de Week van Respect.
Meer informatie over de Week van Respect is te vinden op www.weekvanrespect.nl en volg

de Respectkanalen via sociale media om op de hoogte te blijven:
Instagram
LinkedIn
Facebook
Twitter

SOCIALE MEDIA
Onderstaande teksten zijn te gebruiken als bericht op sociale media kanalen, in
nieuwsbrieven, of op de website van je organisatie. Aanvullend vind je op
www.weekvanrespect.nl sociale media afbeeldingen. Maak gebruik van de hashtags
#weekvanrespect #elkeontmoetingiseenkans én tag de Respect Foundation, zodat wij de
berichten kunnen verspreiden via ons landelijke Respectplatform!

Instagram, LinkedIn & Facebook
WIJ DOEN MEE! of IK DOE MEE!
Respect is elke dag belangrijk, maar tijdens de Week van Respect (7 t/m 13 november) zet
<naam school, gemeente, sportclub, jongerenwerk, etc.> dit thema volop in de
schijnwerpers.
Het doel van de Week van Respect is kinderen en jongeren inspireren en activeren om bij
te dragen aan een respectvolle samenleving waarin iedereen zich thuis voelt.
<Vul aan met onderstaande opties>
Optie 1, SCHOOL / SPORTCLUB / JONGERENWERK:
Met de volgende activiteiten geven we het thema aandacht en laten we zien wat er al
gebeurt op het gebied van respect: <vul activiteiten in om uit te lichten>.
Optie 2, SCHOOL:
Wij gaan op ontdekkingsreis met de Respectles ‘3x Respect’!
Optie 3, SCHOOL / SPORTCLUB / JONGERENWERK:
Wij krijgen gastspreker <naam> op bezoek om een persoonlijk verhaal te delen. We kijken
uit naar deze ontmoeting!
Optie 4, GASTSPREKER:
Ik ga naar <naam school of sportclub, jongerenwerk> om mijn persoonlijke verhaal te
delen en het gesprek aan te gaan met kinderen / jongeren.
Optie 5, GEMEENTE:
De burgemeester en wethouders van gemeente <naam gemeente> geven een gastles en
scholen gaan op ontdekkingsreis met de Respectles ‘3x Respect’.
Impact maken we samen! Wij doen mee om respect structureel op de kaart te zetten! OF
Ik doe mee om respect structureel op de kaart te zetten!
#weekvanrespect #elkeontmoetingiseenkans
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