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5100 gezinnen bereikt!

•

Werkt de VoorleesExpress?’

Weer nieuwe locaties gestart
Kijk mee met de VoorleesVlogger
Hoe kun je gedragsverandering
bij ouders stimuleren?

www.voorleesexpress.nl

Inleiding
2018 is het eerste officiële jaar geweest van
stichting VoorleesExpress. Waar de VoorleesExpress eerst onderdeel was van SodaProducties, staat het sinds 1 januari 2018
op eigen benen. Ik ben trots op de kleine
wendbare en gedreven organisatie die stichting
Voorlees-Express is. De splitsing ons nog meer
focus gegeven. Onze missie is heel duidelijk:
Ieder kind dat opgroeit wordt thuis gestimuleerd
in de taalontwikkeling, zodat het zijn of haar
talent optimaal kan ontplooien.

Anne Heinsbroek, directeur

Eva: “Ik heb veel schik met de kinderen. Als je komt dan rennen ze al naar
de deur en je wordt onwijs enthousiast begroet. Dat alleen al is hartverwarmend. Wat mij heel erg ontroerd, is misschien niet een moment maar het
proces. Dat je ziet dat een kind echt van heel weinig woordenschat heel veel
woordenschat kreeg, zinnen maakte en dat hij er plezier kreeg. Dat hij echt
sprankelde als hij zag dat het hem lukte en dat hij mij iets kon vertellen wat
hij echt wilde delen. Dat zal me echt bij blijven.”

Kijk hier wat Eva nog
meer te vertellen heeft.

Bereik

Steeds meer vrijwilligers zetten zich in en

Soest en Utrechtse Heuvelrug. Helaas moest

bereiken steeds meer gezinnen. We hebben

de VoorleesExpress in Dordrecht en Eindhoven

in 2018 samen 5100 gezinnen bereikt, ruim

500 meer dan in 2017. Deze groei is groten-

stoppen.

deels te danken aan de groeiambitie die de

Kijk voor een actueel overzicht van alle

Provinciale Ondersteunings Instellingen van de

locaties op voorleesexpress.nl/onze-locaties/

bibliotheken in veel provincies op zich hebben
genomen. Door hun inzet kunnen bibliotheken
in de regio zich laagdrempelig aansluiten bij het
VoorleesExpress netwerk.
Nieuwe locaties zijn gestart, waaronder
Appingedam, Etten-leur, Gorinchem, Leerdam,
Leusden, Oosterhout, Oostland Schiedam,

Regionale samenwerkingspartners:

Mijn.VoorleesExpress.nl
in 2018 zijn alle locaties gaan werken met
Mijn.VoorleesExpress. Een online tool waar
vrijwilligers en gezinnen zich kunnen aanmelden, waarmee ze gekoppeld kunnen worden,
waar vrijwilligers e-learning volgen en projectleiders de voortgang van het traject kunnen
monitoren.
Op basis van de ervaringen van gebruikers
en landelijke ontwikkelingen hebben we de
functies uitgebreid:
• De e-learning modules voor vrijwilligers
zijn interactiever en aansprekender.
Vrijwilligers kunnen elkaar in
Mijn.VoorleesExpress om advies vragen.
• Projectleiders kunnen via
Mijn.VoorleesExpress zelf hun
locatiepagina op www.voorleesexpress.nl
beheren.
• De data die wordt vastgelegd voldoet aan
de eisen van de privacywet.

Social Media posts

Wetenschappelijk
onderzoek naar het effect
van de VoorleesExpress
In het kader van het actieprogramma Tel mee
met Taal, waar voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid via leesbevordering in het gezin een
van de speerpunten is, is de VoorleesExpress
aangemerkt als een veelbelovend project. Om na
te gaan wat het effect is van de VoorleesExpress
op de taalvaardigheid van kinderen en de
geletterde omgeving thuis, heeft de Erasmus
Universiteit in opdracht van stichting Lezen een
effectstudie uitgevoerd.

176 kinderen uit 149 gezinnen in 7 steden in
Nederland, verdeeld over de wachtlijstcontrolegroep en de experimentele groep, deden mee

aan dit onderzoek. In 2019 wordt het volledige
rapport gepubliceerd.

De eerste resultaten zijn bemoedigend:

Kinderen die meegedaan hebben
met de VoorleesExpress presteren
significant beter opverhaalbegrip.
Bron: Broens & van Steensel, Erasmus
universiteit, 2019, “Effectiviteit van de
VoorleesExpress”, in opdracht van Kunst
van Lezen.
Met veel dank aan de medewerking van
Bibliotheek Hengelo, Bibliotheek Deventer,
Bibliotheek Eemland, Bibliotheek Enschede,
Rijnbrink, Stichting Hoedje van Papier,
Surplus Welzijn, Taal Doet Meer en wij
zijn Traverse Groep.
Ruim 80% van de vrijwilligers geeft
aan dat ze er goed in geslaagd zijn
om taalstimulerende activiteiten een
vaste plek in het gezin te geven.

Sandra: “De VoorleesExpress brengt mij ontmoeting
met andere culturen en vooral dat kinderen heel veel
plezier krijgen in lezen. Doe het! Want het is enorm
leuk om te doen. Je kunt zelf weer een beetje kind
zijn. Je komt naar aanleiding van wat de kinderen leuk
vinden weer heel andere boeken dan je eigenlijk zelf
zou lezen en het geeft enorm veel plezier.”

Voorleesvlog
Carien: “Ook het zusje van Melisse kwam
vandaag lekker op schoot zitten en was
toch echt wel geboeid door het verhaal.
Heel dankbaar en de tijd vloog weer voorbij.
Wat nog leuk is om te vertellen is dat melisse
het verhaal steeds wil nabootsen. Als ik bijvoorbeeld zeg dat de beer door het bos aan
het sloffen is, Slof Slof Slof, dan doet Melisse
dat ook helemaal precies en dan kent ze de
tekst eigenlijk heel snel uit haar hoofd.”
“Ook liedjes zijn altijd heel erg leuk om te
doen. Vandaag zongen we bijvoorbeeld
‘lang zal ze leven’ omdat er iemand jarig
was in het boek. Toen heb ik moeder ook gevraagd “kom we zingen het in het Turks”en
toen zongen we het dus ook in het Turks. Dat
maakt het wel extra leuk zo was moeder er ook
weer bij betrokken.”
“Alle energie die ik er in heb gestoken
krijg je echt drie keer terug! Stiekem
verheug ik mij alweer op het volgende
gezin dat ik kan gaan begeleiden.”

Ook vrijwilliger
worden? Klik hier.

Onderzoeken en
doorontwikkelen
Met VINCI TopOnderwijs deden we een
onderzoek naar mogelijkheden om de kansen
op gedragsverandering van ouders te vergroten.
Het gaat goed met de VoorleesExpress.
Maar we zien in de praktijk nog veel kansen
om meer te bereiken. Vrijwilligers lopen in de
praktijk tegen uitdagingen en de praktijk blijkt
weerbarstig. In gezinnen met jonge kinderen
(2-4 jaar) lopen we er tegenaan dat kinderen
te beweeglijk zijn en een te korte spanningsboog hebben om echt samen te kunnen lezen.
Dat vraagt veel creativiteit van vrijwilligers.
Daarnaast zien we dat het moeilijk blijft om
ouders zo te betrekken dat ze, ook na afloop
van de VoorleesExpress, zelf actief de taalontwikkeling van hun kind blijven stimuleren.
In 2018 ondernam stichting VoorleesExpress
verschillende initiatieven om oplossingen te
zoeken.

We vroegen experts op gebied van marketing,
gamefication, gedragswetenschappen en gedragseconomie naar hun aanbevelingen.
Hun aanbevelingen hebben we samengebracht
in een notitie. Dit gebruiken we als basis om in
2019-2020 aanpassingen door te voeren in onze
methodiek.
Met landelijke organisaties en professionals
die actief zijn op gebied van taalontwikkeling
en leesbevordering concludeerden we in 2017
dat er onvoldoende aanbod is voor anderstalige
ouders. Met Meertalig.nl ontwikkelden we
daarom Langaroo, een online meertalig platform waar ouders en kinderen (2-6 jaar) samen
taalstimulerende taalactiviteiten kunnen doen
in een spelvorm. Begin 2019 zal Langaroo
gelanceerd worden.

Social Media posts

Landelijke partners
HEMA-foundation
In 2018 heeft de HEMA de HEMA-foundation
opgericht. Een van de speerpunten van de
nieuwe foundation is de taalontwikkeling van
kinderen stimuleren om zo laaggeletterdheid
tegen te gaan. in het kader daarvan heeft de
HEMA foundation een oproep verspreid om
vrijwilliger te worden bij de VoorleesExpress via
de kerstbrochure en social media. Daarnaast
konden HEMA klanten punten doneren waarmee
gezinnen van de VoorleesExpress een boek en
app krijgen.

Stichting Kinderpostzegels
17 scholen in Nederland haalden ruim €13.000
op voor de VoorleesExpress in hun regio.
Dit was het eerste jaar waarin scholen konden
kiezen voor een goed doel in de buurt.

Heel veel boeken!
Dankzij uitgeverij Gottmer, Lemniscaat, Bol.com
en Mercis hebben we heel veel gezinnen blij
kunnen maken met prachtige boeken.

Dit is het eerste boekjaar van Stichting VoorleesExpress daarom zijn er geen vergelijkende cijfers
met eerdere boekjaren. Dit eerste boekjaar loopt

Financieel

van oktober 2017 tot en met december 2018.
Voor een volledige jaarrekening kun je terecht
op onze website:
https://voorleesexpress.nl/wie-zijn-wij/anbi

Baten
Ondersteuning
VoorleesExpress locaties		

€ 221.812

Subsidiebaten

€ 146.750

Sponsoring in natura

€ 5.100

Giften en donaties

€ 5.674

Kostprijs van de omzet

€ -13.712

Totaal

€ 365.624

Kosten
Personeelskosten
Organisatie
Projectkosten

€ 107.564
€ 93.827
€ 137.324

Algemene kosten

€ 196

Afschrijvingen materiële vaste activa

€ 530

Financiële baten en lasten
Resultaat

€ 32
€ 26.215

Fiona: “Dat directe gevoel dat wat ik doe
ook effect heeft. dat leesplezier wat ik
vroeger van mijn moeder mee-kreeg dat
gun ik andere kinderen ook.”
Kijk hier wat Fiona nog
meer te vertellen heeft.

Team

In 2018 bestond het team van
stichting VoorleesExpress uit:
In dienst

Colofon

Anne Heinsbroek - directeur

Illustraties - Sasja van Deenen, Tijgertigra

Manon Wouters - Senior projectmanager

Illustraties - Lois Stolwijk, Handje van

Naomi van Ringelenstein - Accoount- en

Ontwerp - Twist 030

procesmanager

Vrijwillig

Subsidies
De projecten van stichting VoorleesExpress

Angelien Eijsink - lid Raad van Toezicht

werden in 2018 mogelijk gemaakt door:

Hans Janssen - lid Raad van Toezicht

TelMeeMetTaal, Dioraphte, Fundatie Van den

Arnoud van der Pol - lid Raad van Toezicht

Santheuvel Sobbe, Stichting Kinderfonds van

Eva Kompier - webcare en onderdeel

Dusseldorp, Stichting Zonnige Jeugd, Stichting

groeiteam VoorleesExpress

Gereformeerd of Burgerweeshuis en Weeshuis

Iris de Leeuw - onderdeel groeiteam

der Doopsgezinden.

VoorleesExpress
Judith Radder - onderdeel groeiteam
VoorleesExpress
Lieke van den Brink - onderdeel groeiteam
VoorleesExpress
Ellis Marsman - onderdeel groeiteam
VoorleesExpress
Liesbeth Hensbroek - correctie teksten
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