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WEEK VAN RESPECT  

Sinds 2006 organiseert de Respect Foundation daarom 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? En dat zij actief deelnemen in de maatschappij waarin zij leven? 

 

Hier is begrip en inlevingsvermogen voor nodig. In de Week van Respect zetten we daarom het thema 

respect vol in de schijnwerpers. Respectvol samenleven gaat namelijk niet vanzelf. Het is belangrijk om 

hierin te investeren zodat jongeren en hun begeleiders (leerkrachten, docenten, coaches etc.) hier 

bewust mee bezig zijn. Door dit ‘voor te leven’ en jongeren de tools te bieden om in gesprek te gaan en 

open te staan voor de visie en mening van anderen, leren jongeren zelf verantwoordelijkheid te nemen 

om actief en positief bij te dragen aan een respectvolle, inclusieve samenleving, waar iedereen kan zijn 

wie hij of zij wil zijn. 

 

Speciaal voor de Week van Respect ontwikkelt REF verschillende les- en inspiratiematerialen en 

organiseren we verschillenden activiteiten door heel Nederland. Zo gaan in de Week honderden 

gastsprekers de klas in om via hun persoonlijke verhaal het gesprek aan te gaan met jongeren. 

Daarnaast hebben scholen en sportclubs kosteloos toegang tot online beschikbaar les- en 

inspiratiemateriaal met betrekking tot sociale veiligheid, kritisch denken, betrokken en actieve 

deelname op school, identiteit en verantwoordelijkheid nemen. In een aantal gemeenten wordt in 

samenwerking met maatschappelijke organisaties respectactiviteiten georganiseerd of maken we een 

koppeling met lokale initiatieven. Op sportclubs staat ‘respect & sportiviteit’ in de schijnwerpers en ook 

buurthuizen en het jongerenwerk vinden aansluiting bij de Week van Respect. Op deze manier biedt 

de Week een vast ijkpunt in het jaar om respectvol samenleven structureel op de kaart te zetten. 

 

Inmiddels is de Week van Respect uitgegroeid tot een campagne met een grote maatschappelijke 

waarde en een zeer groot bereik. De ruim 600.000 jongeren die we jaarlijks bereiken, en de ruim 20.000 

docenten en leerkrachten die deelnemen aan de Week, onderschrijven deze nog altijd actuele 

meerwaarde. 

 

Met trots kijken wij terug op een succesvolle, inspirerende Week van Respect 2022. Onderstaand vindt 

u hiervan het activiteitenverslag. 
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Doelstelling 

Het doel van de Week van Respect is jongeren inspireren om actief bij te dragen aan een respectvolle 

samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Om hen te bereiken werkten wij samen met 

verschillende stakeholders: scholen (leerkrachten, docenten, directies), sportverenigingen (coaches, 

trainers), overheden (gemeenten en provinciën), maatschappelijke partnerorganisaties, sportbonden 

en gastsprekers. Op deze manier verbonden we alle initiatieven, zetten respect structureel op de kaart 

en vergrootten we samen de impact voor een respectvolle samenleving.  

 

Binnen het project hanteerden we de volgende subdoelen: 

1. Inspireren en activeren van jongeren op verschillende onderwijsniveaus (PO, VO en MBO) door 

verbinding met elkaar te laten maken; 

2. Activeren en verankeren van ‘respect & sportiviteit’ bij jongeren; 

3. Inspireren en activeren van jongeren via hun directe omgeving i.s.m. jongerenwerkers; 

4. Jongeren inspireren en empathisch vermogen vergroten m.b.v. persoonlijke verhalen; 

5. Vergroten van de impact van de Week middels samenwerkingen op lokaal en regionaal niveau, 

alsmede met het maatschappelijk middenveld; 

6. Met behulp van media en communicatie, publieke aandacht vragen voor het doel van de Week 

op lokaal, regionaal en nationaal niveau. 

 

Op korte termijn heeft de Week van Respect, met al haar activiteiten, gezorgd voor een veilige sfeer in 

de klas, sportclub of buurt waar iedereen zichzelf kan zijn, zich gehoord en geaccepteerd voelt. Op 

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

open staan voor elkaar, en jongeren die zelf actief bijdragen en invulling geven aan een respectvolle 

samenleving. 
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1) Inspireren en activeren jongeren via professionele opvoeders 

Respect Methodiek 

School is en blijft één van de plekken waar jongeren uit alle lagen van de samenleving structureel bij 

elkaar komen met dezelfde missie: samen ontwikkelen en leren. Dit maakt de schoolomgeving (als 

‘mini-maatschappij’) de uitgelezen plek om te ontdekken hoe je samenwerkt, welke meningen je deelt 

met anderen en welke niet en hoe je daarmee om gaat. Zo leer je van jongs af aan wat een 

respectvolle samenleving is en hoe je hier zelf actief aan bijdraagt en aan deelneemt. 

 

Hoe je als leerkracht, docent of schoolbreed praktische invulling geeft aan deze vorm van sociale 

ontwikkeling, is niet altijd even makkelijk. We merken vanuit ons scholennetwerk dat er in het 

onderwijs een toenemende behoefte -soms zelf handelingsverlegenheid- is, aan ondersteuning in het 

werken aan sociale veiligheid, respect en het ontwikkelen van moraliteit (naast hun reguliere vakken). 

Ook Minister Slob gaf in november 2019 publiekelijk het belang van respect aan in het onderwijs, 

waarin het volgens de minister de taak is van het onderwijs om over respect te doceren. 

 

REF biedt docenten in PO, VO en MBO al jaren kosteloos ondersteuning middels kennis, vaardigheden 

en tools onder de noemer Respect Methodiek. Hiermee worden professionele opvoeders op basis van 

hun actuele behoeften ondersteund om met hun leerlingen op een actieve, aansprekende en 

laagdrempelige wijze aan de slag te gaan met normen en waarden, verschillen, identiteit, diversiteit, 

inclusie, omgangsvormen en respectvol gedrag. School is de plek om te leren omgaan met diversiteit 

en daarmee de plek om een preventieve aanpak tegen racisme, buitensluiting en discriminatie (zoals 

homohaat, antisemitisme en moslimhaat) te bieden. 

 

Expertise REF - Respect moet je doen! Maar hoe dan? 

Hoe zorg je ervoor dat jongeren zich open stellen voor de ander, actief kunnen luisteren, zelf kritisch 

nadenken en zich veilig voelen om ‘lastige’ onderwerpen te bespreken? Dat zij ‘Respect doen’?  

Deze expertise is precies het onderscheidend element van de Respect Foundation: denk- en 

handelswijze, zelf verantwoordelijkheid nemen en het bieden van motivatie en handelingsperspectief. 

Wij richten ons namelijk niet op kennisdeling of eendimensionale lespakketten, maar op het interactief 

komen tot “handelen” en kritisch te kunnen (blijven) kijken naar jezelf, elkaar en de omgeving. Respect 

Foundation houdt zich dus bezig met “het fundament” om jongeren in staat te stellen zélf bij te dragen 

aan een respectvolle samenleving (respect écht doen) en werkt hiermee depolariserend, preventief en 

verbindend. 

 

 

 

 

 

 

https://www.lessonup.com/nl/channel/respect-education/start
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Actuele themales Week van Respect 2022 - 3XRESPECT 

Gestoeld op de Respect Methodiek ontwikkelt het 

educatieteam van REF jaarlijks, speciaal voor de  Week van 

Respect een actuele themales voor de verschillende 

onderwijsniveaus PO, VO, MBO, SBO en VSO. Dit jaar 

ontwikkelde wij de lessenserie “3 X RESPECT: respect voor 

jezelf, elkaar en de omgeving”. Met deze themales gingen 

jongeren op verschillende manieren concreet aan de slag met 

het begrip respect.  

 

Respect is een woord dat op veel verschillende manieren 

wordt gebruikt én ook de exacte betekenis is voor iedereen en 

in elke situatie anders. Respect gaat in de kern over elkaar in 

waarden laten en het vertrouwen hebben in de ander, dat deze 

'ander' jou respecteert, ongeacht…. Vertrouwen is hierin een 

belangrijk basis-ingrediënt. Deze lessenreeks heeft daarom 

vertrouwen als onderliggend thema. Het vertrouwen in jezelf, 

elkaar en de omgeving. 

  

 

De lessen zijn digitaal gepubliceerd in ons online leskanaal en zullen beschikbaar blijven, zodat 

docenten er het gehele jaar door gebruik van kunnen maken in hun mentorlessen en/of ter invulling 

van hun burgerschapsonderwijs. 550.825 jongeren gingen in Week van Respect 2022 aan de slag met 

de les 3XRESPECT. 

 

 

 

 

 
 

 

REACTIES DOCENTEN 
 

“Op een speelse manier kinderen laten denken over respect” 
 

“Door dat het visueel was komt het bij onze leerling beter aan,  

zijn erg betrokken“ 
 

“De leerlingen hebben enthousiast nagedacht over verschillende aspecten rond Respect” 
 

“Het zelf nadenken en samen uitwisselen van gedachten,  

ze waren erg betrokken en enthousiast!” 
 

“De leerlingen waren erg bewust van hun omgeving en wat hun houding en gedrag voor 

invloed heeft op die omgeving” 
 

Gemiddeld beoordeelden de docenten de les 3XRESPECT met een 7.8 

https://www.lessonup.com/nl/channel/respect-education/start
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RespectBox 

Alle deelnemende scholen, sportclubs en jongerenwerkers 

ontvingen een RespectBox met educatieve en 

inspiratiematerialen om hun eigen Week van Respect 

succesvol te organiseren. In 2022 ontwikkelden we zes 

verschillende RespectBox edities: PO, VO, MBO, SO, sport en 

jongerenwerk. Middels de box boden we alle deelnemers 

concrete en laagdrempelige handvatten om op een positieve 

wijze jongeren te inspireren en activeren. 

 

 

 

Via de speciale nieuwsbrief ontvingen deelnemers dat hun RespectBox onderweg was, met alvast de 

RespectBox handleiding voor PO, VO, MBO, SO, sport en jongerenwerk. 

 

Voor de Week van Respect 2022 hebben we ruim 663 RespectBoxen door heel Nederland verzonden 

naar 118.232 jongeren. De deelnemers waardeerden de box gemiddeld met een 7,6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De RespectBox bevat alles wat er nodig is om aan dit thema te werken.  

Ook biedt het ruimte voor versimpelen en verdieping” 
Islamitische basisschool Yunus Emre Zoetermeer 

https://mailchi.mp/respectfoundation/reminder-uitnodiging-week-van-respect-2555776?e=%5bUNIQID%5d
https://mcusercontent.com/5055eaf0f60ec80286443d3cb/files/2aa37866-d19a-6105-199b-cad0ad552935/Week_van_Respect_2022_RespectBox_Overzicht_PO.pdf
https://mcusercontent.com/5055eaf0f60ec80286443d3cb/files/862942df-4bbd-07f0-341e-9ba01964e56d/Week_van_Respect_2022_RespectBox_Overzicht_VO_b.pdf
https://mcusercontent.com/5055eaf0f60ec80286443d3cb/files/e4f3fbf2-6310-4fa1-715c-02e95189cd13/Week_van_Respect_2022_RespectBox_Overzicht_MBO.pdf
https://mcusercontent.com/5055eaf0f60ec80286443d3cb/files/3049d019-bffe-b31e-719e-d3fb505d702d/Week_van_Respect_2022_RespectBox_Overzicht_SO.pdf
https://mcusercontent.com/5055eaf0f60ec80286443d3cb/files/dd639358-b83e-293f-ebc9-bda55b858181/Week_van_Respect_2022_RespectBox_Overzicht_Jongerenwerk.pdf
https://mcusercontent.com/5055eaf0f60ec80286443d3cb/files/41a49032-ecbe-c458-7f46-fe379a377711/Week_van_Respect_2022_RespectBox_Overzicht_SPORT.pdf
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Jongerenwerkers 

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. De leefwereld van jongeren speelt zich naast school en de 

sportclub, ook af op straat en bij jongerenwerk organisaties. Jongerenwerkers spreken de taal van 

jongeren en zetten zich iedere dag in om activiteiten te organiseren voor jongeren, met hen in gesprek 

te gaan en hen te ondersteunen. Respectvol samenleven vormt de rode draad in hun werk. 

 

Speciaal voor jongerenwerkers heeft de Respect Foundation materialen ontwikkeld om samen met de 

jongeren mee aan de slag te gaan, en hen volop te activeren. Ambulant of bij hen op locatie. 
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Via 30 jongerenwerk organisaties hebben we 12.952 jongeren bereikt. 

 

 

Jongerenwerkers actief in Wassenaar 

https://www.beekdaelensociaal.nl/is/nieuws/65563/jongerenwerk-beekdaelen-ook-aan-de-slag-met-thema-respect
https://wassenaarders.nl/2022/11/12/jongerenwerk-actief-tijdens-week-van-respect/
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Sport & Respect 

Bijna iedere dag zetten coaches en trainers zich in om 

hun jonge sporters te trainen en te stimuleren. Met oog 

op de pijlers: respect voor jezelf, elkaar en je omgeving. 

Ter invulling van een veilig en respectvol sportklimaat 

biedt de Respect Foundation alle deelnemende 

sportclubs inspirerende respect activiteiten. Het 

draaiboek bood handige stappenplannen en uitleg 

over de beschikbare materialen. 

 

Via 46 sportclubs deden 4.516 jongeren mee! 

Het sportdraaiboek & scholendraaiboek werd maar liefst 633 gedownload. 

 

 

 

 

 

 

2) Impact vergroten middels lokale samenwerkingen 

Respect gemeenten 

Gemeenten vormen een fundamentele samenwerkingspartner in de Week van Respect. Zij weten bij 

uitstek wat er bij hen speelt en wat er nodig is. Om respect structureel in te bedden, vindt REF het 

belangrijk de handen ineen te slaan op lokaal niveau. Alle Respect Gemeenten haken aan op het 

gedachtegoed, de landelijke impact en de expertise van REF op het activeren van jongeren. Alle 

scholen, sportclubs en jongerenwerkers in deze gemeenten kunnen rekenen op onze expertise, 

ondersteuning en (les)materialen. Samen nodigen we scholen uit, zetten sportclubs aan, betrekken we 

jongerenwerkers en verschillende lokale en nationale gastsprekers. Ook merken we een groeiende 

betrokkenheid van burgemeesters en wethouders. Ter illustratie, lees hier het interview met 

burgemeester Mark Buijs van gemeente Oosterhout waarom zij partner zijn van de Week van Respect. 

 

In de Week van Respect 2022 waren 41 gemeenten actief verbonden als partner.  

 

 

 

 

 

 

 

https://respectfoundation.nl/burgemeester-mark-buijs-over-respectvol-samenleven/
https://respectfoundation.nl/burgemeester-mark-buijs-over-respectvol-samenleven/
https://respectfoundation.nl/burgemeester-mark-buijs-over-respectvol-samenleven/
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Wethouder Floor Gordon 

geeft gastles op het 

Amstelveen College in 

een Respect hoodie! 
*Persbericht gemeente 

Amstelveen 

REACTIES GEMEENTEN 
 

“Dit jaar heb ik voor het eerst een collega erbij gekregen ter ondersteuning. Daar ben ik 
erg blij mee. Samen met de respectfoundation hebben we de voortgang besproken en goed 

advies en informatie gekregen. Deze zeer prettige samenwerking zorgt ervoor dat wij dit 

project ook met veel plezier uitvoeren.” – gemeente Zeist 

 

“Kunnen terugkijken op een interactieve en leerzame week. Een week vol gastlessen,  

respectlessen en nog veel meer, waarmee wij-samen met jullie als organisatie veerse 

jongeren hebben kunnen inspireren en activeren.” – gemeente Veere 

 

“Leuk om te zien dat raadsleden de scholen zijn ingegaan,  

en dat sport nu betrokken is.” – gemeente Utrecht 

 

“Wij doen al jaren mee. We vinden het een belangrijk onderwerp”  
– gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

 

https://www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/persbericht/week-van-respect-hard-nodig
https://www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/persbericht/week-van-respect-hard-nodig
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3) Impact vergroten middels regionale samenwerkingen 

Sinds een aantal jaar betrekken we de twaalf Nederlandse provinciën bij de Week van Respect. Deze 

betrokkenheid bestond tot nu toe uit het geven van gastlessen door de Commissarissen van de Koning 

en gedeputeerden. Vanaf 2022 hadden wij de ambitie om deze samenwerking te intensiveren, omdat 

provinciën een belangrijke schakel vormen tussen het lokale (e.g. scholen, gemeenten) en landelijke 

niveau (e.g. rijksoverheden, politici). Door de hen te betrekken, versterken we deze verbinding en 

vergroten we het draagvlak en gedeelde verantwoordelijkheid. Ook is financiële steun vanuit de 

provinciën een belangrijk onderdeel: zowel voor het waarborgen van landelijke draagkracht, als het 

kunnen faciliteren van scholen en sportclubs die in niet-deelnemende gemeenten liggen.  

 

Provincie Flevoland 

Voor de Week van Respect 2022 heeft provincie Flevoland 

zich als allereerste Respect Provincie verbonden. En daar zijn 

we ontzettend trots op! We hebben deze samenwerking op 

eenzelfde manier vorm gegeven zoals bij gemeenten. 

Provincie Zuid-Holland en provincie Overrijssel hebben hun 

wens uitgesproken voor 2023 partnerschap te verkennen. 
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4) Impact vergroten middels samenwerking maatschappelijk middenveld 

Maatschappelijke organisaties & sportbonden 

In de Week van Respect 2022 hebben we vele maatschappelijke partners en een aantal sportbonden 

geactiveerd en betrokken. Organisaties zoals als Den Haag Meldt, het Sociaal Domein, Invictus Games, 

Rode Kruis, Stichting VOS ABB, VO-Raad, Challenge Day Nederland, Amnesty International, Bureau 

HALT, COC Nederland, MasterPeace, Stichting Dreamocracy, Humanity in Action, Stichting Granate, 

Stichting CIDI, Stichting Emergo, Stichting Lezen en Schrijven, Nationale Politie, Veteranen Instituut, 

KNHB en KNZW. 

Ook vele individuele, betrokken gastsprekers droegen hun steentje bij om jongeren te inspireren, zoals; 

Tweede Kamerleden, wijkagenten, raadsleden, Bekende Nederlanders, topsporters, 

horecaondernemers, vluchtelingen, geestelijke leiders, rechters en verplegers in de zorg. 

 

In de Week van Respect 2022 hebben 222 gastsprekers zich aangemeld, en gaven 375 gastlessen 

waarin zij 17.213 jongeren hebben geïnspireerd met hun persoonlijk verhaal. 
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Masterclass Persoonlijke Verhaal 

Onze gastsprekers zijn dé ambassadeurs die met hun persoonlijk verhaal het verschil maken. 

Afgelopen jaren kregen we terug dat onze gastsprekers meer behoefte hadden aan begeleiding. 

Waarbij we tevens nog (te) vaak merkten dat gastsprekers vertelden over hun functie in plaats van 

jongeren te inspireren met hun persoonlijk verhaal. Naast de begeleidende materialen (handleiding, 

didactische tips, video’s e.d.)  organiseren we daarom sinds 2021 de Masterclass Persoonlijk Verhaal. 

Waar we in 2021 nog een fysieke bijeenkomst organiseerden, merkten we dat gastsprekers hier niet 

makkelijk bij aanwezig konden zijn. Speciaal voor de Week van Respect 2022 boden we daarom de 

mogelijkheid voor gastsprekers om 1-op-1 digitaal begeleiding te krijgen van één van onze trainers. Zo 

kregen ze opmaat begeleiding, passend bij hun vragen, niveau en uitdagingen. De enorm lovende en 

dankbare reacties hebben ons aan gezet om volgend jaar meer ruimte in te bouwen voor deze 

persoonlijke begeleiding. Opdat onze gastsprekers nog beter impact maken. 

 

In de Week van Respect 2022 hebben 21 gastsprekers 1-op-1 persoonlijke begeleiding ontvangen via 

een online Q&A. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

REACTIES GASTSPREKERS 
 

“Er ontstond veel gesprek rondom discriminatie en uitsluiting. Over ervaringen van de 

studenten, en zich bewust worden van discriminerende uitspraken richting anderen”  
– bestuurder Reshma Roopram op Stagehuis Schilderswijk (Den Haag) 
 

 

“Mooi en waardevol. Er was veel interactie met de leerlingen”  
– Tweede Kamerlid Raymond Knops op Montessori school (Venray) 

 

 

“Er ontstond veel verbinding met de jongeren. Met name studenten deelden veel persoonlijke 

ervaringen, dat was heel waardevol” – province Overijssel Samira Barari op MBO Yuverta (Nijmegen) 

 

 

“Heel positief, een docent vertelde dat het zeldzaam is dat studenten na de les blijven 

hangen, bij mij was dat wel zo, dat was een groot compliment”  
– Hardi Shwaan op ROC Mondriaan (Den Haag) 

 

https://weekvanrespect.nl/gastsprekers/
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5) Impact vergroten middels media & communicatie 

De Week van Respect dient als bewustwordingscampagne waarin we zo veel mogelijk jongeren 

bereiken en activeren om zelf bij te dragen aan een respectvolle samenleving. Om hen te bereiken, 

hebben we via onderstaande wegen en tools op lokaal, regionaal en nationaal niveau aandacht 

gevraagd voor het thema Respect. 

Communicatiekit 

Om alle deelnemers en stakeholders aan te zetten tot het online inspireren en zo de beweging van een 

respectvolle samenleving te laten groeien, hebben we verschillende communicatiekitten ontwikkeld. 

Deelnemers konden deze kosteloos downloaden met o.a. banners, persberichten en sociale media 

templates. Via verschillende netwerken en op verschillende kanalen konden de deelnemers deze 

verspreiden en bekrachtigen middels de nationale #weekvanrespect. Bekijk de Respect Insta voor een 

impressie! 

 

Nationale Opening 

Maandag 7 november gaven we samen met +100 

aanwezigen het startschot in Madurodam. Het was een 

interactief programma waarin elke ontmoeting is een 

kans en respect moet je doen centraal stond. Bekijk de 

aftermovie. 

 

Met bijzondere dank voor de bijdragen van: Tweede 

Kamerlid René Peters, schoolleider Ouahiba Sialiti, 

Commissaris van de Koning Jaap Smit, directeur Stichting School & Veiligheid Amina Saydali, directeur 

Amnesty Dagmar Oudshoorn-Tinga, oud-politiechef Maarten Mouwen, Elke Botje van het Madurodam 

Kinderfonds en college van B&W, de 41 Respect Gemeente en de allereerste Respect Provincie: 

Flevoland! En ook dank aan de 50 betrokken, enthousiaste jongeren van het Comenius College (Capelle 

a/d IJssel), Yunus Emre (Zoetermeer) en het Da Vinci College (Dordrecht).  

 

https://weekvanrespect.nl/communicatie-pers/
https://respectfoundation.us9.list-manage.com/track/click?u=5055eaf0f60ec80286443d3cb&id=2f58fe8ae3&e=8b8f279dd3
https://youtu.be/BKNtleN1sZw
https://youtu.be/BKNtleN1sZw
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6) Bereik & Impact 

Met de Week van Respect bouwen we aan een respectvolle samenleving waarin iedereen zich thuis 

voelt en actief aan deelneemt. Concrete resultaten uit 2022 die bijdragen aan deze missie, zijn: 

1. 687.412 jongeren geïnspireerd en geactiveerd op het gebied van respectvol samenleven; 

2. 22.033 docenten en leerkrachten (PO, VO, MBO, SO) en PABO-studenten betrokken en 

geactiveerd: middels de inspirerende lesmaterialen op een laagdrempelige, en ontzorgende 

manier hebben zij concreet invulling gegeven aan het thema respect; 

3. 222 gastsprekers betrokken en begeleid ten behoeve van het vertellen van hun persoonlijk 

verhaal en écht de verbinding aangaan met jongeren. Tezamen gaven zij 375 gastlessen op 

scholen en sportclubs; 

4. Samenwerking aangegaan met 41 partnergemeenten; 

5. 38 partners uit het maatschappelijk middenveld betrokken en geactiveerd middels 

samenwerkingen, en zo de impact en bereik van de Week zowel kwalitatief als kwantitatief 

vergroot; 

6. Samenwerking met de eerste Respect Provincie Flevoland; 

7. Actuele themales voor de Week van Respect gerealiseerd en gratis beschikbaar gesteld voor 

alle leerkrachten, docenten en begeleiders uit heel Nederland; 

8. 663 RespectBoxen verstuurd naar het PO, VO, MBO, SO, sportclubs en jongerenwerkers; 

9. Inhoudelijke uitbreiding en samenwerking gerealiseerd met 30 jongerenwerk organisaties; 

10. Actieve en inhoudelijke nationale opening van de Week gerealiseerd met +100 aanwezigen; 

11. Publieke (media)aandacht gegenereerd voor het doel van de Week op lokaal, regionaal en 

nationaal niveau. 

 

Het bereik & impact van de Week van Respect 2022 is, naast de 41 gemeenten, mede mogelijk gemaakt 

door Adessium Foundation, het Madurodam Kinderfonds en provincie Flevoland. 

 

 

 

 

 

  

  

https://www.adessium.org/
https://www.madurodam.nl/nl/organisatie-stichting-madurodam-kinderfonds


25.067
IMPACT

WEEK VAN RESPECT

PERSOONLIJK VERHAAL

Voorlichter Charonline Oosterling
Directeur Onderwijs Hasib Moukaddim
Ervaringsdeskundige Jo Doendens
Gastspreker Marjan Heidstra

Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Almere in 2022: 
1.003 docenten en 25.067 jongeren bereikt!

 

SBO De Watertuin
SVO Nautillius Radioweg
Praktijkonderwijs Almere – locatie Tom Poesstraat
Praktijkonderwijs Almere – locatie Bachweg
Praktijkonderwijs Almere – locatie Koningsbeltweg

1.003

ALMERE
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Almere met de
onderstaande scholen en jongerenwerkorganisatie actief samengewerkt. Zij gingen aan de
slag met de RespectBox, realiseerden verschillende gastlessen en hebben eigen activiteiten
in het kader van Respect georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN

VO Oostvaarders Lyceum
VO Montessori Lyceum Flevoland
MBO ROC Flevoland College
MBO ROC Flevoland College 1
Jongerenwerkorganisatie De Schoor

Gastspreker Stefano Hennevelt
Politieagent Stephen Hervij
Ambassadeur Vincent Neel

"Er kwamen mooie gesprekken op gang
over bijvoorbeeld discriminatie, het

klimaat en eigen keuzes maken."
- Jongerencentrum

Trapnotov

De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen in de
Week van Respect. De onderstaande gastsprekers hebben dit jaar het verschil gemaakt:



PERSOONLIJK VERHAAL

10.758Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Amstelveen in 2022: 
430 docenten en 10.758 jongeren bereikt!

 

IMPACT

WEEK VAN RESPECT

De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen in de
Week van Respect. De onderstaande gastsprekers hebben dit jaar het verschil gemaakt:

430
 

AMSTELVEEN
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Amstelveen met de
onderstaande scholen actief samengewerkt. Zij gingen aan de slag met de RespectBox,
realiseerden verschillende gastlessen en hebben eigen activiteiten in het kader van Respect
georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN

Basisschool de Westwijzer 
Basisschool De Horizon
Florencius International School 
Amstelveen College

Wethouder Marijn van Ballegooijen
Wethouder Floor Gordon
Docent Dominique Almeida
Founder van Respect Foundation en ondernemer Jack van Praag



144.939
IMPACT

WEEK VAN RESPECT

PERSOONLIJK VERHAAL

Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Amsterdam in 2022: 
5.798 docenten en 144.939 jongeren bereikt!

 

5.798

AMSTERDAM
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Amsterdam met de
onderstaande scholen actief samengewerkt. Zij gingen aan de slag met de RespectBox,
realiseerden verschillende gastlessen en hebben eigen activiteiten in het kader van Respect
georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN

De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen in de
Week van Respect. De onderstaande gastsprekers hebben dit jaar het verschil gemaakt:

Basisschool Scholekster
Basisschool Knotwilg
Basisschool Het Talent
Basisschool De Brink
Kindcentrum De Vindplaats
SBO De Wereldboom
SBO Driesprong

Wethouder Flora Breemer
Co-founder Athletes.Work Valentin Verga
Begeleider jongeren Khalid Elbaz
Directeur Amnesty International Dagmar Oudshoorn-Tinga
Voorzitter KNHB Erik Cornelissen
Politieagente Yanitsa Bakalova
Ervaringsdeskundige China Ping Baas-Guo

Rechter en oud-strafrecht advocaat jeugd Pelle Tuinenburg
Docent & Ademcoach Gerard van Soelen
Voormalig politieagent & Mediator Maarten Mouwen
Projectmedewerker Respect Foundation Inte van Roemburg
Redactiemedewerker Onderwijscommunity Michel Mostertman
Politieagent Gerard Zwarts

Calvijn College
Mundus
Kiem Montessori
Montessori Amsterdam - Metis
Het Amsterdams Lyceum
ROC TOP
ROC Amsterdam

SO Orion - ND & ZO
VSO Alphons Laudy
Fons VItae Lyceum
Spinoza20first
Montessori Lyceum
Vossius Gymnasium
Callandlyceum

"Het was mooi te zien hoe de verhalen aansloten bij dat, waar
we mee bezig waren. Het is mooi hoe de kinderen er achteraf

aan refereren als we bijvoorbeeld Jeugdjournaal kijken. We
zouden de gastles omschrijven als: waardevolle kleine en
grote verhalen die de kinderen meenemen in hun leven."

- Basisschool De Vindplaats



26.572
IMPACT

WEEK VAN RESPECT

PERSOONLIJK VERHAAL

Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Arnhem in 2022: 
1.063 docenten en 26.572 jongeren bereikt!

 

1.063

ARNHEM
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Arnhem met de
onderstaande scholen en jongerenwerkinstanties actief samengewerkt. Zij gingen aan de
slag met de RespectBox, realiseerden verschillende gastlessen en hebben eigen activiteiten
in het kader van Respect georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN

De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen in de
Week van Respect. De onderstaande gastsprekers hebben dit jaar het verschil gemaakt:

Basisschool Johannes
Basisschool Pieter de Jong Pythagoras
Kentalis College
Prisma College
Winford

Olympus College
Regionaal Opleidingen Centrum Rijn IJssel
AM Support
Presikhaaf University

Directeur AM Support Mustafa Amezrine
Jongerenwerker Abdeliah el Malki
Jongerenwerker Nehkomi Veldt

"De gastsprekers hebben hun persoonlijk verhaal verteld, dat raakte de leerlingen.
Er werd draagvlak gezocht met de leerlingen, en de leerlingen mochten over hun

ervaringen praten. Er was een hele fijne, veilige sfeer en de twee gastsprekers
hebben echt een mooi, waardevol gesprek gevoerd met de groep."

- Winford Arnhem



6.447
IMPACT

WEEK VAN RESPECT

PERSOONLIJK VERHAAL

Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Barendrecht in 2022: 
258 docenten en 6.447 jongeren bereikt!

 

258

BARENDRECHT
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Barendrecht met de
onderstaande scholen en sportverenigingen actief samengewerkt. Zij gingen aan de slag
met de RespectBox, realiseerden verschillende gastlessen en hebben eigen activiteiten in
het kader van Respect georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN

De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen in de
Week van Respect. De onderstaande gastsprekers hebben dit jaar het verschil gemaakt:

Basisschool De Driehoek
Basisschool Smitshoek
Basisschool De Vrijenburg
Basisschool Dr. Schaepmanschool
Rehoboth-School
Basisschool De Zeppelin
Basisschool De Trinoom
Basisschool De Hoeksteen
Basisschool Gr. Van Prinsterer

Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden - Dalton 
Focus Beroepsacademie
Derby's Dojo
Anytime Fitness
Critical HIT Events
JCR Judo
CBV Binnenland
C.A.V. Energie

Wethouder Margo Stolk
Directeur "Het onderwijs Domein" Maurice van Bokhoven

"Wethouder Stolk heeft een mooie gastles gegeven aan de groep 8
leerlingen van basisschool de Zeppelin. Tijdens deze gastles zijn

verschillende stellingen aanbod gekomen. Voor een respectvolle omgang
met elkaar is het nodig iedereen in zijn of haar waarde te laten, niet te

oordelen en gebruik te maken van elkaars talent, aldus wethouder Stolk."
- Gemeente Barendrecht



PERSOONLIJK VERHAAL

4.488Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Beekdaelen in 2022: 
180 docenten en 4.488 jongeren bereikt!

 

IMPACT

WEEK VAN RESPECT

De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen in de
Week van Respect. De onderstaande gastsprekers hebben dit jaar het verschil gemaakt:

180
 

BEEKDAELEN
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Beekdaelen met de
onderstaande scholen en jongerenwerkinstanties actief samengewerkt. Zij gingen aan de
slag met de RespectBox, realiseerden verschillende gastlessen en hebben eigen activiteiten
in het kader van Respect georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN

Burgemeester Eric Geurts
Wethouder Levin de Koster

Basisschool De Bolster
Basisschool Heilige Stefanus
Basisschool Hulsberg
Basisschool Petrus Canisius

Basisschool St. Dionysius
CMWW
Training4Kidz



PERSOONLIJK VERHAAL

6.029
Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Bloemendaal in 2022: 
241 docenten en 6.029 jongeren bereikt!

 

IMPACT

WEEK VAN RESPECT

De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen in de
Week van Respect. De onderstaande gastsprekers hebben dit jaar het verschil gemaakt:

BLOEMENDAAL
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Bloemendaal met de
onderstaande scholen actief samengewerkt. Zij gingen aan de slag met de RespectBox,
realiseerden verschillende gastlessen en hebben eigen activiteiten in het kader van Respect
georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN

Basisschool Bos en Duin
Basisschool De Franciscus
Basisschool Bornwaterschool

Burgemeester Elbert Roest
Wethouder Attiya Gamri

"De leerlingen hebben enthousiast nagedacht over
verschillende aspecten rond respect."

- Schoolvereniging Ardenhout Bentveld

241

Basisschool Julianaschool
Schoolvereniging Aerdenhout Bentveld
Montessori College voor Mavo Aerdenhout



6.375
IMPACT

WEEK VAN RESPECT

PERSOONLIJK VERHAAL

Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in
2022: 255 docenten en 6.375 jongeren bereikt!

 

255

BODEGRAVEN-REEUWIJK
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk met
de onderstaande scholen actief samengewerkt. Zij gingen aan de slag met de RespectBox,
realiseerden verschillende gastlessen en hebben eigen activiteiten in het kader van Respect
georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN

De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen in de
Week van Respect. De onderstaande gastsprekers hebben dit jaar het verschil gemaakt:

Basisschool Da Costaschool
Basisschool Prinses Beatrixschool
Basisschool Prins Willem-Alexander
Basisschool De Regenboog
Basisschool 't Vogelnest

Basisschool Verhoeff-Rollmanschool
Basisschool De Wegwijzer
Kindcentrum Wereldweijde
IKC Schatrijk

Burgemeester Erik van Heijningen
Wethouder Robin Kersbergen

"De gastlessen over respect leiden tot zeer
interessante gesprekken. De kinderen weten al

ontzettend veel over respect, normen en
waarden. We leren met elkaar en van elkaar over

dit onderwerp."

- Burgemeester Erik van Heijningen

Wethouder Elly de Vries
Wethouder Dirk-Jan Knol



PERSOONLIJK VERHAAL

26.084Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Den Bosch in 2022: 
1.043 docenten en 26.084 jongeren bereikt!

 

IMPACT

WEEK VAN RESPECT

De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen in de
Week van Respect. De onderstaande gastsprekers hebben dit jaar het verschil gemaakt:

DEN BOSCH
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Den Bosch met de
onderstaande scholen en jongerenwerkinstanties actief samengewerkt. Zij gingen aan de
slag met de RespectBox, realiseerden verschillende gastlessen en hebben eigen activiteiten
in het kader van Respect georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN1.043
 

Kindcentrum De Ontdekking
Basisschool De Bron
Basisschool De Troubadour 
Montessorischool Merijn
Mytylschool Gabriel
Praktijkonderwijs De Rijzert
ABC Leer Mee

Stedelijk Gymnasium
Sint-Jans Lyceum
PowerUP073
Koning Willem I College - Verpleging en Verzorging
Koning Willem I College - Horeca
Avans Hogeschool

Voorzitter PvdA afdeling Den Bosch Femke Hoekstra-Wittebol
Politie Sectorhoofd District Den Bosch Dianne van Gammeren
Bestuursrechter Mark de Vries
Oprichter NoudriZorg Youssef Noudri
Bestuurslid Respect Foundation Sylvia Hormann
Gastspreker van het Rode Kruis

"De gastspreker heeft verteld over haar carrière, over wat haar gedreven heeft tijdens haar
loopbaan. Er is gesproken over de toenemende polarisatie in Nederland en hoe de politie dit
in hun dagelijkse werk tegenkomen. De studenten waren erg onder de indruk en benieuwd

naar haar verhaal, wat zij allemaal meemaakt op haar werk en hoe ze daar mee omgaat."

- Koning Willem I College



PERSOONLIJK VERHAAL
De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen in de
Week van Respect. De onderstaande gastsprekers hebben dit jaar het verschil gemaakt:

Lerares liberaal Jodendom Sera Spanier
St. Herdenking Jodenvervolging Pieter Schrijnen
Geschiedenis docent Robert van Kesteren
Directielid Respect Foundation Jelke Morriën
Directeur ROC Mondriaan Ruud van Diemen
Systemisch Coach Heleen de Mooij- Lubbers
Specialist Gedragsherkenning Hardi Shwaan
Rabbijn Marianne van Praag

82.466Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Den Haag in 2022: 
3.299 docenten en 82.466 jongeren bereikt!

 

IMPACT

WEEK VAN RESPECT

ROC Mondriaan - Kon. Marialaan
ROC Mondriaan - Aspasialaan
ROC Mondriaan - Helenastraat
ROC Mondriaan - Meppelweg
VierTaal College 
Christelijk Lyceum Zandvliet 
Infinity College 
Edith Stein College 
 

3.299
 

DEN HAAG
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Den Haag met de
onderstaande scholen, jongerenwerk instanties en sportverenigingen actief samengewerkt.
Zij gingen aan de slag met de RespectBox, realiseerden verschillende gastlessen en hebben
eigen activiteiten in het kader van Respect georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN

Werkgever Sportclubs Den Haag
Haagsche Rugby Club
Handbalvereniging WHC
Stagehuis Schilderswijk
Haagse Gemeenschap van kerken

Kindcentrum Bamboe
Kindcentrum Toermalijn
Basisschool Cosmicus 
Basisschool O G Heldringschool
Basisschool De Drentse Hoek
Yunus Emre - Van Damstraat
Yunus Emre - Schalk Burgerstraat
Yunus Emre - Vrijstaathof
Paschalisschool 

Burgemeester Jan van Zanen
Wethouder Hilbert Bredemeijer
Wethouder Marielle Vavier
Tweede Kamerlid Judith Tielen
Tweede Kamerlid Paul van Meenen
Tweede Kamerlid Hülya Kat
Jeugdombudsman Yvette Nas
Politica Reshma Roopram



PERSOONLIJK VERHAAL

21.991Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Dordrecht in 2022: 
880 docenten en 21.991 jongeren bereikt!

 

IMPACT

WEEK VAN RESPECT

De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen in de
Week van Respect. De onderstaande gastsprekers hebben dit jaar het verschil gemaakt:

DORDRECHT
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Dordrecht met de
onderstaande scholen en jongerenwerkinstanties actief samengewerkt. Zij gingen aan de
slag met de RespectBox, realiseerden verschillende gastlessen en hebben eigen activiteiten
in het kader van Respect georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN880

Basisschool Ikra
Basisschool Pius 10
Basisschool Don Bosco
Basisschool Johan Friso
Basisschool Julianaschool
Basisschool Auris Amman

Burgemeester Wouter Kolff
Wethouder Rik van der Linden
Wethouder Peter Heijkoop

Stedelijk Dalton Lyceum
Stedelijk Dalton Kapteyn
R-Newt Jongerenwerk



PERSOONLIJK VERHAAL

37.928Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Eindhoven in 2022: 
1.517 docenten en 37.928 jongeren bereikt!

 

IMPACT

WEEK VAN RESPECT

De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen in de
Week van Respect. De onderstaande gastsprekers hebben dit jaar het verschil gemaakt:

EINDHOVEN
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Eindhoven met de
onderstaande scholen, sportverenigingen en jongerenwerkinstanties actief samengewerkt.
Zij gingen aan de slag met de RespectBox, realiseerden verschillende gastlessen en hebben
eigen activiteiten in het kader van Respect georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN1.517

Basisschool De Hanevoet
Basisschool Karel de Grote
Basisschool Beppino Sarto
Basisschool De Tempel
Basisschool Cornelis Jetses
Basisschool De Korenaar
Basisschool De Troubadour
Basisschool Strijp Dorp

Wethouder Samir Toub
Politie Regionale Eenheid Oost-Brabant Albert van de Wetering
Comedian en filmmaker Mo Hersi
Veteranen van het Veteraneninstituut

VV Nieuw Woensel
Rugby Club Eindhoven
Eindhoven Sport - Team Activering
VV Gestel
Tennisvereniging Volley
VV Brabantia
High5Low5

VSO Mytylschool
VSO De Korenaer
SintLucas
Taalbrug College
Openbaar Stedelijk College 

"Door écht in aanraking te komen met iemand anders verhaal, zet ik mijn
leerlingen aan het denken en kunnen zij dit meenemen in hun ontwikkeling.
De leerlingen vonden de verhalen en informatie interessant en hebben hier

daadwerkelijk wat van geleerd."

- SintLucas VMBO



PERSOONLIJK VERHAAL

9.607Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Goeree-Overflakkee in
2022: 384 docenten en 9.607 jongeren bereikt!

 

IMPACT

WEEK VAN RESPECT

De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen in de
Week van Respect. In 2022 hebben geen gastsprekers meegedaan aan de Week van Respect.

GOEREE-OVERFLAKKEE
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Goeree-Overflakkee met de
onderstaande scholen, sportverenigingen en jongerenwerkinstanties actief samengewerkt.
Zij gingen aan de slag met de RespectBox, realiseerden verschillende gastlessen en hebben
eigen activiteiten in het kader van Respect georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN384

Basisschool De Molenvliet
Daltonschool De Vliegers
Basisschool De Westhoek
Basisschool De Regenboog
Basisschool De Inktvis
Basisschool De Achtsprong
Basisschool De Pannebakker
Basisschool Buten de Poorte

Christelijke Scholengemeenschap
Regionale Scholengemeenschap
RGO Beroepscampus Middelharnis
VV Stellendam
Instructieaanhuis.nl

Basisschool Roxenisse
Basisschool Met de Bijbel
Basisschool J.C. van Gent
Basisschool Stellegors
Basisschool Het Startblok
Basisschool Het Kompas
Basisschool Ollie B Bommel



9.759
IMPACT

WEEK VAN RESPECT

PERSOONLIJK VERHAAL

Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Gorinchem in 2022: 
433 docenten en 9.759 jongeren bereikt!

 

433

GORINCHEM
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Gorinchem met de
onderstaande scholen, jongereninstantie en sportvereniging actief samengewerkt. Zij
gingen aan de slag met de RespectBox, realiseerden verschillende gastlessen en hebben
eigen activiteiten in het kader van Respect georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN

De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen in de
Week van Respect. De onderstaande gastsprekers hebben dit jaar het verschil gemaakt:

Basisschool De Merweplein
Basisschool Mariëngaarde
Basisschool Het Kleurenlint
Basisschool De Tweemaster
Basisschool De Pooter

Basisschool Anne Frank
Samen Onderweg - locatie Goudoever
Gorinchem Beweegt
The Mall

Wethouder Eva Dansen
Wethouder Fatih Polatli
Wethouder Attie Mager
Wethouder Mark de Boer

Wethouder Marjo Molengraaf
Tweede Kamerlid Joba van den Berg
Oprichter School of HeART Knocks Georgios Lazakis

"De gastspreker vertelde een zeer persoonlijk verhaal over haar grootouders in
combinatie met ervaringen uit de Tweede Wereldoorlog, waarom en hoeveel

respect ze voor die mensen had. Die ervaringen werden doorgetrokken naar het
heden. Zeer inspirerend. De leerlingen waren geboeid door het verhaal en nemen

mee dat je iets voor anderen kunt betekenen."
- OBS Anne Frank



17.925
IMPACT

WEEK VAN RESPECT

PERSOONLIJK VERHAAL

Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Gouda in 2022: 
717 docenten en 17.925 jongeren bereikt!

 

717

GOUDA
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Gouda met de
onderstaande scholen actief samengewerkt. Zij gingen aan de slag met de RespectBox,
realiseerden verschillende gastlessen en hebben eigen activiteiten in het kader van Respect
georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN

De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen in de
Week van Respect. De onderstaande gastsprekers hebben dit jaar het verschil gemaakt:

Brede School
Basisschool De Goudakker
Basisschool Goejanverwelle
Basisschool De Traingel
Basisschool KC Ontdekkingsreizigers
Basisschool Al Qalam 
Basisschool De Bijenkorf

SBO Vuurvogel
SBO Oostvogel
GoudseWaarden - Heemskerkstraat
GoudseWaarden - VMBO
GoudseWaarden 

Sportpedagoog Yos Lotens
Bruggen Bouwer Fred Ipenburg



PERSOONLIJK VERHAAL

4.591Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Hellevoetsluis in 2022: 
184 docenten en 4.591 jongeren bereikt!

 

IMPACT

WEEK VAN RESPECT

De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen in de
Week van Respect. De onderstaande gastsprekers hebben dit jaar het verschil gemaakt:

HELLEVOETSLUIS
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Hellevoetsluis met de
onderstaande scholen, sportverenigingen en jongerenwerkinstanties actief samengewerkt.
Zij gingen aan de slag met de RespectBox, realiseerden verschillende gastlessen en hebben
eigen activiteiten in het kader van Respect georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN184

Basisschool De Regenboog - locatie Kreeft
Basisschool De Regenboog - locatie Schelpenpad
Basisschool De Houthoeffe - Kreeft
Basisschool De Houthoeffe - Forel
Basisschool Het Palet Dorpsstraat
Basisschool Het Palet Jachthoornpad
Basisschool De Bron

SG Helinium
ROC Albeda College
Stichting PUSH
Budoclub Geisha

Burgemeester Milène Junius
Wethouder Margriet den Brok
Wethouder Hans van der Velde
BOA Quincy 
Oprichter Respect Foundation & rabbijn Awraham Soetendorp

"De studenten hadden een heel open gesprek met
burgemeester Milène Junius, waarbij de studenten hadden

ook hun inbreng hadden."
- Albeda Start College



2.796
IMPACT

WEEK VAN RESPECT

PERSOONLIJK VERHAAL

Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Het Hogeland in 2022: 
112 docenten en 2.796 jongeren bereikt!

 

112

HET HOGELAND
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Het Hogeland met de
onderstaande scholen en jongerenwerkinstantie actief samengewerkt. Zij gingen aan de
slag met de RespectBox, realiseerden verschillende gastlessen en hebben eigen activiteiten
in het kader van Respect georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN

De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen in de
Week van Respect. De onderstaande gastsprekers hebben dit jaar het verschil gemaakt:

Basisschool Klinkenborg
Basisschool Usquert
Basisschool De Zoutkamperril
Basisschool De Getijden
Basisschool De Wierde

Rabbijn en oprichter Respect Foundation Awraham Soetendorp

Basisschool De Negen Wieken
IKC De Linde
Hogeland College
Agrarisch Opleidingscentrum Terra
Mensenwerk

“Ik ben blij dat we ons als eerste noordelijke gemeente
aansluiten bij de Week van Respect. Respect is een belangrijk
onderwerp om over te blijven praten. Als RespectGemeente

willen we dat nóg duidelijker benadrukken. Het is mooi om te
zien dat scholen en verenigingen zich hiermee bezighouden. En

hopelijk blijven bezighouden!”

 - Wethouder Karen Hansems



PERSOONLIJK VERHAAL

12.091
Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Hoorn in 2022: 
484 docenten en 12.091 jongeren bereikt!

 

IMPACT

WEEK VAN RESPECT

De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen in de
Week van Respect. De onderstaande gastspreker heeft dit jaar het verschil gemaakt:

HOORN
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Hoorn met de
onderstaande scholen en sportverenigingen actief samengewerkt. Zij gingen aan de slag
met de RespectBox, realiseerden verschillende gastlessen en hebben eigen activiteiten in
het kader van Respect georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN484

Basisschool Wereldwijzer
Basisschool De Zonnewijzer
SBO IKEC
SVO De Spinaker

Directeur Respect Foundation Femke van der Ster

Clusius College
Horizon College
Always Forward

"Always Forward zet zich in voor meer respect en een meer inclusieve
samenleving. Iedereen is hier in onmisbaar. De voetbalvereniging
zoekt deze week naar diegene die zich opvallend heeft ingezet

vanwege dit thema."
- Always Forward



PERSOONLIJK VERHAAL

8.502
Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Houten in 2022: 
340 docenten en 8.502 jongeren bereikt!

 

IMPACT

WEEK VAN RESPECT

De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen
in de Week van Respect. De onderstaande gastsprekers hebben dit jaar het verschil
gemaakt:

340
 

HOUTEN
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Houten met de
onderstaande scholen actief samengewerkt. Zij gingen aan de slag met de
RespectBox, realiseerden verschillende gastlessen en hebben eigen activiteiten in
het kader van Respect georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN

Burgemeester Gilbert Isabella
Politiemedewerker Karin Lith

Het Houtens 
College de Heemlanden

"De burgemeester sprak open over dingen waar hij in zijn werk mee te maken
heeft, dat werd zeer gewaardeerd en zorgde voor grote betrokkenheid bij de

leerlingen. Van de burgemeester hebben we geleerd dat respect vraagt om de
bereidheid om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven." 

- College de Heemlanden



PERSOONLIJK VERHAAL

15.580Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Katwijk in 2022: 
623 docenten en 15.580 jongeren bereikt!

 

IMPACT

WEEK VAN RESPECT

De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen in de
Week van Respect. De onderstaande gastsprekers hebben dit jaar het verschil gemaakt:

KATWIJK
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Katwijk met de
onderstaande scholen en jongerenwerkinstanties actief samengewerkt. Zij gingen aan de
slag met de RespectBox, realiseerden verschillende gastlessen en hebben eigen activiteiten
in het kader van Respect georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN623

Basisschool De Horizon
Basisschool Oranjeschool
Basisschool De Dubbelburg
Rehobothschool
Limes Praktijkonderwijs

Burgemeester Cornelis Visser
Wethouder Jacco Knape
Wethouder Sonny Spek

Leidse Buitenschool
Pieter Groen College
Vakcollege Rijnmond
Welzijnskwartier 

Jongerenwerker Nadine de Koning
Jongerenwerker Marcel van Tol



PERSOONLIJK VERHAAL

6.571
Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Lingewaard in 2022: 
263 docenten en 6.571 jongeren bereikt!

 

IMPACT

WEEK VAN RESPECT

De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen in de
Week van Respect. De onderstaande gastsprekers hebben dit jaar het verschil gemaakt:

LINGEWAARD
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Lingewaard met de
onderstaande scholen actief samengewerkt. Zij gingen aan de slag met de RespectBox,
realiseerden verschillende gastlessen en hebben eigen activiteiten in het kader van Respect
georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN263

Basisschool Donatushof
Basisschool Binnenstebuiten
Basisschool De Doornick
Basisschool Marang

Veteranen van het Veteraneninstituut

Basisschool De Wieling
Over Betuwe College
Pro College Bemmel 



2.784
 

IMPACT

WEEK VAN RESPECT

TEVREDENHEID

Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Maasdriel in 2022: 
111 docenten en 2.784 jongeren bereikt!

 

Basisschool Tweestromen
Oranje Vereniging
Connect2Jeugd
Spel& - Welzijn Bommelerwaard

111

MAASDRIEL
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Maasdriel met de
onderstaande scholen en jongerenwerkorganisaties actief samengewerkt. Zij gingen aan de
slag met de RespectBox en hebben eigen activiteiten in het kader van Respect
georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN

"Verbazing wat respect allemaal teweeg
kan brengen of welk signaal je af kan

geven aan anderen."
- Connect2Jeugd

Jongerenwerkorganisatie Connect2Jeugd beoordeelde de RespectBox met een 10!10



PERSOONLIJK VERHAAL

De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen in de
Week van Respect. De onderstaande gastsprekers hebben dit jaar het verschil gemaakt:

4.837Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Maassluis in 2022: 
193 docenten en 4.837 jongeren bereikt!

 

IMPACT

WEEK VAN RESPECT

Basisschool De Groene Hoek
Basisschool IKC De Regenboog 
Basisschool IKC Pantha Rhei 
Basisschool IKC Startpunt 
Montessorisch Maassluis 

193

MAASSLUIS
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Maassluis met de
onderstaande scholen, sportverenigingen en jongerenwerkinstantie actief samengewerkt.
Zij gingen aan de slag met de RespectBox, realiseerden verschillende gastlessen en hebben
eigen activiteiten in het kader van Respect georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN

Albeda College - locatie de Vloot
Korfbalvereniging c.k.c. Maassluis
Mahorokan Judo
Maassluise Hockeyvereniging Evergreen
Welzijn E25

Burgemeester Edo Haan
Wethouder Denise Mulder-Solleveld
Wethouder Sjef Evers
Wethouder Sjoerd Kuiper

Wethouder Corine Bronsveld
Trainer/coach gedetineerden Pieter Schrijnen
Ervaringsdeskundige dyslexie Pieter Stam
Veteranen van het Veteranen Instituut



PERSOONLIJK VERHAAL

14.492
Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Maastricht in 2022: 
580 docenten en 14.492 jongeren bereikt!

 

IMPACT

WEEK VAN RESPECT

De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen in de
Week van Respect. De onderstaande gastsprekers hebben dit jaar het verschil gemaakt:

Basisschool Binnenstad
Basisschool MosaLira 
Stichting Trajekt 
Maastricht Sport

580

MAASTRICHT
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Maastricht met de
onderstaande scholen, sportverenigingen en jongerenwerkinstantie actief samengewerkt.
Zij gingen aan de slag met de RespectBox, realiseerden verschillende gastlessen en hebben
eigen activiteiten in het kader van Respect georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN

Gedeputeerde Provincie Limburg Madeleine van Toorenburg
Voorzitter Stichting Iloz Shamier Madhar

Vista College
Novo College
Sint-Maartenscollege



8.234
IMPACT

WEEK VAN RESPECT

PERSOONLIJK VERHAAL

Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Molenlanden in 2022: 
329 docenten en 8.234 jongeren bereikt!

 

329

MOLENLANDEN
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Molenlanden met de
onderstaande scholen actief samengewerkt. Zij gingen aan de slag met de RespectBox,
realiseerden verschillende gastlessen en hebben eigen activiteiten in het kader van Respect
georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN

De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen in de
Week van Respect. De onderstaande gastsprekers hebben dit jaar het verschil gemaakt:

Basisschool Lingewaard
Basisschool De Ammers
Basisschool De Wegwijzer
Basisschool De Tuimelaar
Basisschool Den Beemd
Basisschool Klim-Op
Basisschool Bijbelsch-Bleskens

Burgemeester Theo Segers
Wethouder Johan Quik
Politieagente Linda de Bruijn

Basisschool Tweespan Schelluinen
Basisschool De Boomgaard
Basisschool De Schakel
Basisschool Giessen-Oudekerk
Basisschool Eben Haezer
Basisschool De Zaaier
Basisschool Groen van Prinsterer

Drama docent Monique Sentjens
Comedian en filmmaker Mo Hersi
Predikant Annette Driebergen

"Ik geef graag een gastles over mijn persoonlijke visie op respect. Kinderen zijn
leergierig, en hoe je elkaar gelijkwaardig behandelt kan je al jong leren van rolmodellen

en van elkaar.”

- Burgemeester Theo Segers



PERSOONLIJK VERHAAL

37.250Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Nijmegen in 2022: 
1.490 docenten en 37.250 jongeren bereikt!

 

IMPACT

WEEK VAN RESPECT

De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen in de
Week van Respect. De onderstaande gastsprekers hebben dit jaar het verschil gemaakt:

Basisschool De Geldershof
Basisschool De Buut
Basisschool De Wingerd
Basisschool De Verbinding
SBO De Windroos - Lindenholt
FC Social Work

1.490

NIJMEGEN
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Nijmegen met de
onderstaande scholen en jongerenwerkinstantie actief samengewerkt. Zij gingen aan de
slag met de RespectBox, realiseerden verschillende gastlessen en hebben eigen activiteiten
in het kader van Respect georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN

Wethouder Grete Visser
Trainer Inclusie en Diversiteit Samira Barari
Oprichter Nadine Foundation Jacques Beemsterboer
Ervaringsdeskundige China Ping Baas - Guo

SO St. Tarcisiusschool
SO Aventurijn
Citadel College Griftdijk
Montessori College
Yverta

Jongerenwerker Mayron 
Veteranen van het Veteraneninstituut
Rabbijn Awraham Soetendorp

"Wat de leerlingen hebben meegenomen van de gastles is, de
werkelijkheid achter de verhalen van oorlog. Het was leerzaam

en indrukwekkend."
- Tarcisiusschool



13.388
IMPACT

WEEK VAN RESPECT

PERSOONLIJK VERHAAL

Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Nissewaard in 2022: 
536 docenten en 13.388 jongeren bereikt!

 

536

NISSEWAARD
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Nissewaard met de
onderstaande scholen actief samengewerkt. Zij gingen aan de slag met de RespectBox,
realiseerden verschillende gastlessen en hebben eigen activiteiten in het kader van Respect
georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN

De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen in de
Week van Respect. De onderstaande gastsprekers hebben dit jaar het verschil gemaakt:

Basisschool De Maasoever
Basisschool De Duif - Snoekenveen
Basisschool De Duif - Salamanderveen
Basisschool Op Dreef
Basisschool Mgr. Bekkers
Basisschool De Aanwas
Basisschool Montessori Spijkenisse
Basisschool De Vuurvogel
Basisschool De Vogelenzang - Noord Trombonestraat

SBO Gelinckschool
SBO De Branding
SBO De Tandem
Praktijk College Spijkenisse
Nova College
Penta College
MBO Albeda

Basisschool - Vriesland
Basisschool Markenburg
Basisschool De Ravelinde
Basisschool Annie M.G. Schmidt
Basisschool Paul Johannes
Basisschool De Veenvlinder
Basisschool Jan Campert
Basisschool De Wegwijzer

Burgemeester Foort van Oosten
Wethouder Wouter Struijk
Wethouder Jeroen Postma
Wethouder Martijn Hamerslag

Wethouder Chris Hottentot
Wethouder Jan Willem Mijnans
Jongerenwerker Mark Wesseling
Jongerenwerker Runell Martes

"De kinderen vertelden enthousiast aan de burgemeester
wat respect voor hen betekent. Lief zijn voor anderen, geen

lelijke woorden gebruiken en luisteren naar elkaar, vinden zij
belangrijk. Pesten, niet luisteren en vuurwerk afsteken

wanneer dit niet mag, betekent dat je geen respect hebt
voor elkaar."

- Basisschol De Branding



PERSOONLIJK VERHAAL

5.157
Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Oosterhout in
2022: 206 docenten en 5.157 jongeren bereikt!

 

IMPACT

WEEK VAN RESPECT

De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen
in de Week van Respect. De onderstaande gastsprekers hebben dit jaar het verschil
gemaakt:

Moove
Curio Effent

206

OOSTERHOUT
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Oosterhout met de
onderstaande scholen en sportverenigingen actief samengewerkt. Zij gingen aan de
slag met de RespectBox, realiseerden verschillende gastlessen en hebben eigen
activiteiten in het kader van Respect georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN

Burgemeester Mark Buijs
Rugby scheidsrechter Michael Assman



11.573
IMPACT

WEEK VAN RESPECT

PERSOONLIJK VERHAAL

Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Rijssen-Holten in 2022: 
463 docenten en 11.573 jongeren bereikt!

 

463

RIJSSEN-HOLTEN
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Rijssen-Holten met de
onderstaande scholen actief samengewerkt. Zij gingen aan de slag met de RespectBox,
realiseerden verschillende gastlessen en hebben eigen activiteiten in het kader van Respect
georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN

De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen in de
Week van Respect. De onderstaande gastsprekers hebben dit jaar het verschil gemaakt:

Basisschool Johan Frisoschool
Basisschool Juliana
Basisschool Dijkerhoek
Basisschool Constantyn

Openbare Daltonbasisschool
SO Elimschool
Scholengemeenschap De Waerdenborch
CSG Reggesteyn 

Burgemeester Arco Hofland
Wethouder Ben Beens
Wethouder Bert Tijhof
Wethouder Erik Wessels

"Dhr. Erik Wessels, wethouder van de gemeente Rijssen-Holten,
was op school om in een aantal klassen een gastles te verzorgen
rondom het thema Respect. Het waren hele waardevolle lessen

waarin we stil mochten staan en meepraten over dit
onderwerp."

- CSG Reggesteyn 



PERSOONLIJK VERHAAL

7.520Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Schagen in 2022: 
301 docenten en 7.520 jongeren bereikt!

 

IMPACT

WEEK VAN RESPECT

De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen in de
Week van Respect. De onderstaande gastsprekers hebben dit jaar het verschil gemaakt:

VSO Antoniusschool
VSO Het Molenduin
VSO VierTaal College

301

SCHAGEN
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Schagen met de
onderstaande scholen actief samengewerkt. Zij gingen aan de slag met de RespectBox,
realiseerden verschillende gastlessen en hebben eigen activiteiten in het kader van Respect
georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN

Ervaringsdeskundige Laaggeletterdheid Trudi Jeninga
Ervaringsdeskundige Visuele Beperking Marcel van Baar
Ervaringsdeskundige Seksuele- en Genderdiversiteit Roxanne Waardenaar
Directeur Respect Foundation Femke van der Ster

Regius College - Emmalaan
Clusius College



PERSOONLIJK VERHAAL

1.718
Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Terneuzen in 2022: 
67 docenten en 1.718 jongeren bereikt!

 

IMPACT

WEEK VAN RESPECT

De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen in de
Week van Respect. De onderstaande gastspreker heeft dit jaar het verschil gemaakt:

Basisschool De Stelle
Basisschool De Steiger
Basisschool De Oude Vaart
Basisschool De Parel

67

TERNEUZEN
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Terneuzen met de
onderstaande scholen, sportverenigingen en jongerenwerkinstantie actief samengewerkt.
Zij gingen aan de slag met de RespectBox, realiseerden verschillende gastlessen en hebben
eigen activiteiten in het kader van Respect georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN

Ervaringsdeskundige Hoogbegaafdheid Willy Peters

Basisschool De Regenboog
RSV-Axel Ruitersport
Jeugdhulporganisatie Aan-Z



PERSOONLIJK VERHAAL

10.597Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Tiel in 2022: 
424 docenten en 10.597 jongeren bereikt!

 

IMPACT

WEEK VAN RESPECT

De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen in de
Week van Respect. De onderstaande gastsprekers hebben dit jaar het verschil gemaakt:

Basisschool De Bataaf
Basisschool Floriant
Basisschool Waayer Wadenoijen
Bredezorgschool De Cambier
NBS v ZMOK De Sonnewijser
SO Entrea

424

TIEL
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Tiel met de onderstaande
scholen, sportverenigingen en jongerenwerkinstantie actief samengewerkt. Zij gingen aan
de slag met de RespectBox, realiseerden verschillende gastlessen en hebben eigen
activiteiten in het kader van Respect georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN

Jongerenwerker Jeroen Galama
Jongerenwerker Mounir Lahnine
Oprichter Respect Foundation & ondernemer Jack van Praag
Oprichter Respect Foundation & rabbijn Awraham Soetendorp

Lingecollege
ROC Rivor
Atletiek- en Wandelvereniging Astylos
SV TEC
Wijkteam Noord-Oost
Mozaïk Welzijn

"De gastspreker was heel goed in het overbrengen van het gevoel dat hij had op bepaalde
momenten in zijn leven en wat de gevolgen daarvan zijn nu. De leerlingen zijn bewust

gemaakt dat je vooral moet gaan doen wat je leuk vindt en niet moet denken dat je
bepaalde dingen niet kunt bereiken omdat niet iedereen in je gelooft."

- Lingecollege Lyceum 



ZICHTBAARHEID

5.510
IMPACT

WEEK VAN RESPECT

Daarnaast organiseerde Jong Twenterand een eigen social media actie, om met jongeren in
gesprek te gaan over Respect en om de Week van Respect op de agenda te zetten!

Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Twenterand in 2022: 
220 docenten en 5.510 jongeren bereikt!

 

BSO De Giraffe
BSO Kindcentrum Trotz
BSO Fantaziehuis de Speelweide
BSO de Hooiberg
Basisschool de Fontein - locatie Hoofdweg
Basisschool de Fontein - locatie Oranjestraat
Basisschool 't Groeipunt

220
 

TWENTERAND
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Twenterand met de
onderstaande scholen en jongerenwerkorganisaties actief samengewerkt. Zij gingen aan de
slag met de RespectBox en hebben eigen activiteiten in het kader van Respect
georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN

Basisschool Shalom - locatie Koningshof
Basisschool Shalom - locatie Zicht
Basisschool de Polle 
VO 't Noordik - locatie Vriezenveen
VO 't Noordik - locatie Vroomshoop
Jongerenwerk ZorgSaam Twenterand
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De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen in de
Week van Respect. De onderstaande gastsprekers hebben dit jaar het verschil gemaakt:

Tweede Kamerlid Farid Azarkan
Mediator Maurice van Bokhoven
Docent Maartje Steenhof
Directeur Meesman Indexbeleggen Shiva Bloemberg

Wethouder Eva Oosters
Raadslid Maartje Vermeulen
Raadslid Berdien van der Wilt
Raadslid Esma Kendir

47.931Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Utrecht in 2022: 
1.917 docenten en 47.931 jongeren bereikt!

 

IMPACT

WEEK VAN RESPECT

Basisschool Happy Kids
Basisschool t Veldhuis
OBS Vleuterweide 
Prof Fritz Redlschool
Amadeus Lyceum
Infinity College

1.917

UTRECHT
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Utrecht met de
onderstaande scholen, jongerenwerk instanties en sportverenigingen actief samengewerkt.
Zij gingen aan de slag met de RespectBox, realiseerden verschillende gastlessen en hebben
eigen activiteiten in het kader van Respect georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN

Stichting On the Move Sportvrienden
USV Hercules Voetbal
Sport Utrecht
Stichting Tjamie Sports
Sportvereniging VSC Utrecht
Taekwon Utrecht
SVO De Dreef

ROC - Business & Administration 
MBO Nimeto
Petje Af Weekendschool
Maatschappelijke Ontwikkeling

Stichting Tjamie Sports
geeft de RespectBox een7



2.598
IMPACT

WEEK VAN RESPECT

PERSOONLIJK VERHAAL

Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Veere in 2022: 
104 docenten en 2.598 jongeren bereikt!

 

104

VEERE
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Veere met de onderstaande
scholen actief samengewerkt. Zij gingen aan de slag met de RespectBox, realiseerden
verschillende gastlessen en hebben eigen activiteiten in het kader van Respect
georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN

De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen in de
Week van Respect. De onderstaande gastsprekers hebben dit jaar het verschil gemaakt:

Basisschool De Golfslag
Basisschool Boaz
Basisschool 't Paalhoofd
Basisschool De Lichtboei

Burgemeester Rob van der Zwaag
Gedeputeerde Zeeland Jo-Annes de Bat
Gedeputeerde Zeeland Anita Pijpelink
Wethouder Marcel Steketee

Basisschool De Lispeltuut
Basisschool JHR Willem Versluijs
Basisschool CBS 't Klinket
Basisschool De Wegwijzer

Wethouder Ruud van Houten
Wethouder Bert Tuk
Politie Bastiaan Hoogerland
Coördinator Handhaving & Toezicht Bart Midavaine

"Respect voor mijzelf betekent dat we respectvol met elkaar omgaan,
respect voor de omgeving maar ook respect voor andermans mening. We
gaan fatsoenlijk met elkaar om, zeg ik altijd als burgemeester, waarin we

iedereen en iedereen z'n mening respecteren en waarderen."

- Burgemeester Rob van der Zwaag
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De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen in de
Week van Respect. De onderstaande gastspreker heeft dit jaar het verschil gemaakt:

6.537
Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Venray in 2022: 
261 docenten en 6.537 jongeren bereikt!

 

IMPACT

WEEK VAN RESPECT

Basisschool De Hommel
Montessorischool Venray
SO De Wijnberg

261

VENRAY
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Venray met de
onderstaande scholen actief samengewerkt. Zij gingen aan de slag met de RespectBox,
realiseerden verschillende gastlessen en hebben eigen activiteiten in het kader van Respect
georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN

SBO Focus
Raayland College
ROC Gilde

"Er was veel interactie met de leerlingen. Een leerling van 10 jaar die goed
over dingen had nagedacht gaf aan dat hij vond dat we in Den Haag meer

moeten doen voor het klimaat."

- Raymond Knops, CDA Tweede Kamer

Tweede Kamerlid Raymond Knops



10.437
IMPACT

WEEK VAN RESPECT

PERSOONLIJK VERHAAL

Burgemeester Servaas Stoop
Wethouder Govert van Bezooijen
Wethouder Jacoline Hartman
Wethouder Jan de Geus
Wethouder Joke van Vrouwerff
Wethouder Marjo Molengraaf
Wethouder Rutger van Stappershoef
Wethouder Philip Bosman

Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente West-Betuwe in 2022: 
417 docenten en 10.437 jongeren bereikt!

 

Basisschool De Hoeksteen
Basisschool Het Kompas
Basisschool De Kievitsheuvel
Basisschool De Schatkist
Basisschool R Lokhorst-School
Basisschool De Rietschoof
Basisschool Jan Harmenshof
Basisschool Op 't Hof Tricht

417
 

WEST-BETUWE
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente West-Betuwe met de
onderstaande scholen en jongerenwerkorganisaties actief samengewerkt. Zij gingen aan de
slag met de RespectBox, realiseerden verschillende gastlessen en hebben eigen activiteiten
in het kader van Respect georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN

Basisschool De Springplank Rumpt
Basisschool De Bloeiende Betuwe
Basisschool De Waerdenburght
Basisschool De Open Poort
Basisschool Est
VO Lek en Linge 
Jongerenwerkorganisatie Mozaïek Welzijn
Jongerenwerkorganisatie Connect2jeugd

Raadslid Andrea Zierleyn
Raadslid Annet IJff
Raadslid Theo Simons
Raadslid Willeke van Lith
Raadslid Hettie Markenhof
Raadslid Linda van Willigen
Raadslid Nellie Donker
Raadslid Rita Boer Rookhuiszen

"We verschillen soms van mening en dat
mag ook. Het is belangrijk om elkaar te

respecteren."
- Govert van Bezooijen,
wethouder Onderwijs

De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen in de
Week van Respect. De onderstaande gastsprekers hebben dit jaar het verschil gemaakt:
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863
Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Wijdemeren in
2022: 35 docenten en 863 jongeren bereikt!

 

IMPACT

WEEK VAN RESPECT

De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen
in de Week van Respect. In 2022 hebben geen gastlessen plaatsgevonden in de
gemeente Wijdemeren.

BZC'13

35

WIJDEMEREN
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Wijdemeren met de
onderstaande sportvereniging actief samengewerkt. Zij gingen aan de slag met de
RespectBox en hebben eigen activiteiten in het kader van Respect georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN
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De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen in de
Week van Respect. De onderstaande gastsprekers hebben dit jaar het verschil gemaakt:

Burgemeester Koos Jansen
Wethouder Angèle Welting
Wethouder Walter van Dijk
Wethouder Wouter Catsburg

Wethouder Laura Hoogstraten
Beleidsmedewerker Lea Luijten
Beleidsmedewerker Jorieke Vermeul
Tweede Kamerlid Marijke van de Beukering

9.049362
Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Zeist in 2022: 
362 docenten en 9.049 jongeren bereikt!

 

IMPACT

WEEK VAN RESPECT

ZEIST

Basisschool Comenius
Basisschool Oud Zandbergen
Basisschool de Wegwijzer
Seyster College Pro

RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Zeist met de onderstaande
scholen, jongerenwerk instanties en sportverenigingen actief samengewerkt. Zij gingen aan
de slag met de RespectBox, realiseerden verschillende gastlessen en hebben eigen
activiteiten in het kader van Respect georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN

MeanderOmnium
Chucky's Gym
Tjamie Sports
CCZ
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32.774Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Zoetermeer in 2022: 
1.311 docenten en 32.774 jongeren bereikt!

 

IMPACT

WEEK VAN RESPECT

De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen in de
Week van Respect. De onderstaande gastsprekers hebben dit jaar het verschil gemaakt:

1.311

ZOETERMEER
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Zoetermeer met de
onderstaande scholen, sportverenigingen en jongerenwerkinstantie actief samengewerkt.
Zij gingen aan de slag met de RespectBox, realiseerden verschillende gastlessen en hebben
eigen activiteiten in het kader van Respect georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN

Basisschool De Buut
Basisschool De Oostwijzer Cygnus 
Basisschool De Oostwijzer 
Montessorischool De Trinoom
Basisschool Yunus Emre
Passe Partout Montessori School
Basisschool IKC De Buytenkans 

SBO De Keerkring
SBO De Vuurtoren 
SO De Keerkring 
VSO Kentalis Onderwijs Zoetermeer 
Oranje Nassau College - SGM Clauslaan
Beroepscollege Zoetermeer 
MBO Rijnland - Cesar Franckrode

"Door de"3X Respect" les waren de leerlingen erg
bewust van hun omgeving en van wat hun houding

en gedrag voor invloed heeft op die omgeving."

 - IBS Yunus Emre  & 
IKC De Vijf Pilaren 

Burgemeester Michel Bezuijen
Wethouder Ingeborg ter Laak
Wethouder Ronald Weerga
Vredesambassadeur & Raadslid Yvonne Bink 

Voorzitter ILOZ Shamier Madhar 
Lerares liberaal jodendom Sera Spanier  
Geschiedenisdocent & verhalenverteller Robert kesteren 
Jongerenambassadeur ILOZ Quinten de Gruijter 
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5.783
IMPACT

WEEK VAN RESPECT

De kracht van het persoonlijke verhaal is al 18 jaar één van de belangrijkste elementen in de
Week van Respect. De onderstaande gastsprekers hebben dit jaar het verschil gemaakt:

Dankzij de jaarlijkse bijdrage hebben we samen in de gemeente Zuidplas in 2022: 
231 docenten en 5.783 jongeren bereikt!

 

BSO Koningskwartier
Basisschool Montessorischool
Basisschool Keijzerschool 
Basisschool De Wingerd - locatie Beethovenlaan
Basisschool De Wingerd - locatie Kroonkruid
VO Comenius College Chr. SGM

231
 

ZUIDPLAS
RESPECTGEMEENTE

Tijdens de Week van Respect 2022 hebben we in de gemeente Zuidplas met de
onderstaande scholen, sportverenigingen en jongerenwerkorganisatie actief samengewerkt.
Zij gingen aan de slag met de RespectBox, realiseerden verschillende gastlessen en hebben
eigen activiteiten in het kader van Respect georganiseerd.

JONGERENCOACHES/DOCENTEN

Sportclub JBC Nieuwerkerk
Sportclub VV Groeneweg
Sportclub OSS Be Fit
Voetbalvereniging Moerkapelle
Sportstichting Zuidplas
Jongerenwerk Stichting ZO!

Wethouder Frans Klovert
Wethouder Daan de Haas

"De jongeren van Auticafé vonden de
activiteiten leuk en deden allemaal

mee met de vragen achteraf!"
- Stichting ZO!


