
Wij van de Respect Foundation nodigen u van harte uit om partner te worden van
de Week van Respect 2023! 

Respectvol samenleven begint bij kinderen, de generatie van de toekomst. Want wat je
jong leert, neem je de rest van je leven mee. Door jongeren te inspireren en te activeren
om zélf bij te dragen, bouwen we op structurele wijze aan een respectvolle samenleving.

Sinds 2006 organiseert de Respect Foundation daarom de jaarlijkse nationale
bewustwordingscampagne de 'Week van Respect'. Een week waarin we middels
gastlessen, respect-educatie en activiteiten, samen met professionele opvoeders,
maatschappelijke partners, vele gastsprekers (waaronder ministers, Kamerleden,
burgemeesters, wethouders, gedeputeerden, politieagenten, hulpverleners, veteranen,
BNers etc.) ons eigen expertteam en natuurlijk jongeren zelf, op actieve wijze invulling
geven aan respect.

Op korte termijn leidt ons werk tot een veilige sfeer in de klas, sportclub en buurt. Op
langere termijn leidt dit tot jongeren die de moed hebben om de juiste keuzes te maken,
zich thuis voelen, en actief bijdragen aan een respectvolle samenleving; jongeren die in
staat zijn tot het doorgeven van hun idealen, én daar plezier in hebben.

Onze droom is het fundament van de Respect Foundation; en wereldse, generatie
overstijgende droom waarin medemenselijkheid, solidariteit en respect ons met elkaar
verbinden. Maar elke droom begint klein. Stap voor stap, klas voor klas, ontmoeting voor
ontmoeting.

In de afgelopen jaren activeerden we - samen met vele gemeenten - ruim 3 miljoen
jongeren en 100.000 docenten in heel Nederland. Doet u ook (weer) mee?
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collegeleden in te zetten als ambassadeurs van respect 

impact respectvol samenleven te vergroten op lokaal niveau

landelijke impact te maken

jongeren op scholen, sportclubs en in jongerencentra te activeren middels:

Respect Methodiek - professionele opvoeders ondersteunen*

Gastlessen - vergroten van empathie en verbinding door het delen van

persoonlijke verhalen

praktische invulling voor de domeinen welzijn, onderwijs en sociaal domein i.h.k.v.

inclusie, depolarisatie, empathie en respect

Respect Gemeente worden?
Gemeenten zijn ontzettend belangrijk bij het bouwen en behouden van een respectvolle

samenleving. Wij bieden graag onze expertise aan om samen met uw gemeente: 

Als partnergemeente draagt u op actieve wijze bij aan een respectvolle samenleving. Met

uw bijdrage van €1.500 (kleine gemeenten) of €5.000 (G40 gemeenten) inspireren en

activeren wij de jongeren in uw gemeente. Doet u mee?

* REF ondersteunt docenten met open-source respect-educatie i.h.k.v. burgerschap &

sociale veiligheid. Wij geloven dat het veld niet overspoelt mag raken, daarom werkt REF

'vraag gestuurd' en heeft een actief netwerk van +20.000 docenten.
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Respect Gemeente worden? Ons team hoort het graag vóór 1 juli 2023!
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