Jaaroverzicht
VoorleesExpress 2021
Landelijke activiteiten
en ontwikkelingen
•   3.700 gezinnen bereikt
•   Innoveren en leren
door coronamaatregelen
•   VoorleesExpress app
•   Nieuwe materialen voor
vrijwilligers én ouders

voorleesexpress.nl

Inleiding
2021 was het tweede jaar van de coronacrisis. Net
als in 2020 waren er veel restricties voor contacten.
Dit jaar waren we beter voorbereid en konden we
vrijwilligers beter ondersteunen bij sessies op afstand.
Maar lokale uitvoerders moesten nog steeds maatwerk
bieden en rekening houden met veranderende coronaregels, lockdowns, quarantaines en terughoudendheid
bij vrijwilligers en gezinnen door een kwetsbare
gezondheid en het wachten op een vaccinatie. Toch is
het weer gelukt, om heel veel mooie ontmoetingen te
organiseren en kinderen en ouders te ondersteunen bij
de taalontwikkeling.
Daarnaast hebben we de uitzonderlijke omstandigheden
tijdens de coronacrisis aangegrepen om veel waardevolle kennis op te doen. We hebben nieuwe manieren
van werken uitgeprobeerd en deze samen met de
Erasmus Universiteit geëvalueerd. Dit heeft geleid tot
waardevolle aanbevelingen voor de toekomst.
Een belangrijke mijlpaal in 2021 was het vernieuwen
van MijnVoorleesExpress, het online systeem
waarmee projectleiders en coördinatoren werken.
Voor vrijwilligers hebben we een nieuwe app
geïntroduceerd. We zijn ontzettend trots dat we met
het nieuwe online systeem klaar zijn voor de toekomst
en nog beter gebruik kunnen maken van online aanbod
om de taalontwikkeling te stimuleren.

Anne Heinsbroek, directeur

Voorlezen in coronatijd:
zelf ervaren
Anne Heinsbroek is oprichter en directeur
van stichting VoorleesExpress. Daarnaast
was ze in 2021 weer zelf als vrijwilliger actief
in Utrecht. Ze werd gekoppeld aan een gezin
met een meisje van drie. Iedere dinsdagmiddag
kwam Anne thuis bij het gezin op bezoek.

“Wat op mij veel indruk maakt is dat ik in
deze tijd de enige persoon ben die bij dit
gezin langs komt en hoeveel het betekent
voor hen dat ik die moeite doe. Ik ga met
het meisje en moeder aan de slag met de
taalontwikkeling, maar ik beteken vooral ook
veel door te praten over dagelijkse dingen
en bijvoorbeeld toe te lichten hoe de corona
maatregelen en besluitvorming eromheen
werken. Vaak wist de moeder niet goed wat
er speelde en waarom de winkels ineens dicht
waren. Dat is echt weer even een eyeopener:
hoezeer we ook, als VoorleesExpress en als
maatschappij, de nadruk leggen op het belang
van taalvaardigheden en het voorkomen van
achterstanden, een groot deel van wat de
VoorleesExpress betekent, draait echt om
aandacht en persoonlijk contact.”
Lees alle ervaringen hier

Bereik

Bekijk hier een actueel overzicht van
al onze locaties

In 2021 hadden VoorleesExpress locaties
nog steeds te maken met de grote impact

van coronamaatregelen. Heel veel
trajecten uit 2020 hadden vertraging opgelopen
én er waren opnieuw grote uitdagingen om
nieuwe trajecten te laten starten. Fysiek contact
werd bemoeilijkt door de vele quarantaines en
lockdowns. Daarnaast kozen zowel vrijwilligers
als gezinnen regelmatig voor uitstel in verband
met angst voor besmetting.
Lees hier het gehele artikel.

We hebben in 2021 toch samen 3.700

gezinnen kunnen bereiken, helaas 500
minder dan in 2020. Er zijn wel weer

nieuwe locaties gestart. Vanaf nu is
de VoorleesExpress ook actief in Beverwijk,
Geldrop, Gorinchem, Hardinxveld, Katwijk,
Laren, Blaricum, Meerssen, Rijswijk en Uden!

Lees hier het gehele artikel.

Regionale samenwerkingspartners:

Lees hier het gehele artikel.

Onderzoek en
evaluatie
Wat is het effect van online voorlezen
met digitale prentenboeken?
Vanaf het najaar van 2020 hebben VoorleesExpress
vrijwilligers en hun gezinnen meegedaan aan een
onderzoek naar ‘online voorlezen’.
In dit ZonMW-project hebben onderzoekers
van de Erasmus Universiteit Rotterdam
met Stichting VoorleesExpress en Het

Woeste Woud gekeken naar de mogelijkheid om
gezinnen online ondersteuning te geven met behulp
van digitale prentenboeken. VoorleesExpressvrijwilligers keken tijdens vier online sessies met

Klik hier voor het volledige rap
port

kinderen en ouders naar digitale prentenboeken en
gingen daarover in gesprek.
Ouders werden aangemoedigd ook zelf van die
digitale prentenboeken gebruik te maken met hun
kinderen.
Dit waren de belangrijkste conclusies:
• Vrijwilligers zijn er vaak in geslaagd om
de ouders actief en inhoudelijk bij de sessies
te betrekken.
• Werken met digitale prentenboeken en online
ondersteuning lijkt een goede aanvulling of
alternatief, maar geen vervanging voor fysiek
voorlezen.
• Het merendeel van de gezinnen is ook zelfstandig
de digitale prentenboeken gaan bekijken.

Zebra Welzijn maakte samen met
de Bibliotheek Den Haag deze
grappige video met tips voor
online voorlezen.

Wat is de impact van corona maatregelen
op de uitvoer van de VoorleesExpress?
Door de coronacrisis was ineens alles anders. We
hebben in korte tijd heel veel innovaties en nieuwe
manieren van werken doorgevoerd. Er was veel
meer online contact en veel meer gebruik van digitaal
aanbod. Maar wat levert het op? Welke aanpassingen
zijn het waard om blijvend in te zetten? Stagiaire Rivka
van Dijk, Erasmus Universiteit, heeft onderzoek gedaan

Voorlezen in coro
natijd:
zelf ervaren

naar de impact van coronamaatregelen op de uitvoer
van de VoorleesExpress. Het onderzoek bestond uit

Charlotte Lehmann is regionaal coördinator

de analyse van 12 diepte-interviews met vrijwilligers en

van het VoorleesExpress netwerk Noord- en

meer dan 300, door vrijwilligers, ingevulde enquêtes.

Zuid-Holland vanuit Probiblio. Daarnaast was
ze in 2021 zelf weer als vrijwilliger actief en

Hieruit kwamen waardevolle inzichten:

verbonden aan een gezin met drie kinderen

• Online sessies duren korter en vinden sneller

(9, 8 en 5 jaar). Elke vrijdag ging ze op haar

na elkaar plaats.

vrije middag een uurtje voorlezen.

• Voor goede online sessies moet aan een aantal
voorwaarden worden voldaan (bijv. geen

“Vanuit mijn werk ben ik bekend met digitale

technische problemen, gemotiveerde vrijwilliger

(voor)leesmogelijkheden, bijvoorbeeld de

en goede afspraken met ouders).

prentenboeken van Bereslim en het verdere

• Ouders betrekken bij online sessies is moeilijker
dan bij fysieke sessies.

aanbod van jeugdbibliotheek.nl. Dit kan
ik iedereen aanraden, zeker in coronatijd.

• Fysiek contact blijft onvervangbaar.

Doordat ik elke week in eigen persoon bij mijn

• Digitaal aanbod is een verrijking.

voorleesgezin langs kan gaan, hebben we hier

• Digitaal en online werken vraagt om begeleiding

nog geen gebruik van gemaakt op afstand.

gezinnen én instructie vrijwilligers.
• Communicatie met ouders via bijv. Whatsapp werkt
heel goed.
• Digitale vaardigheden bij vrijwilligers zijn essentieel.

We hadden ons kennismakingsgesprek
echter wel digitaal en toen ik zag hoe veel
voeten dat in de aarde had (klein schermpje,
haperend internet aan beide kanten, geluid
niet altijd goed), kwam ik erachter dat het
zonder persoonlijk contact best wel eens
lastig zou kunnen zijn om van deze digitale
mogelijkheden gebruik te maken.”
Lees alle ervaringen hier

Mijn VoorleesExpress
Met heel veel dank aan het ministerie van OCW,
Oranjefonds, VSBfonds en Dioraphte konden
we in 2021 onze online omgeving vernieuwen.
Onze projectleiders kunnen nu nog efficiënter het
project managen en hebben tegelijkertijd meer
inzicht en overzicht. Vrijwilligers kunnen nu aan de
slag met een nieuwe VoorleesExpress app.
Hier kunnen vrijwilligers hun sessies evalueren,
e-learning volgen, maar ook interessante links
doorsturen naar de ouders van het gezin én
ervaringen en ideeën uitwisselen met andere
vrijwilligers. Met deze nieuwe functies maken we
een bewuste keus om digitaal aanbod nog meer
te integreren in onze methodiek.

Software bureau Paqt bouwde de vernieuwde
MijnVoorleesExpress omgeving en de app zodat
deze makkelijk te gebruiken is, goed beveiligd is,
voldoet aan de privacywetgeving en nog jaren
mee kan.

Nieuwe materialen
Tips voor online sessies
De ervaringen en kennis die we hebben opgedaan
met online voorlezen, hebben we gebundeld in

een nieuwe flyer voor vrijwilligers.
Vol met praktische tips voor optimaal effect en
plezier bij online sessies. Vrijwilligers vinden hier
ook links naar een vergelijking van videobelprogramma’s en tutorials van Zoom en Jitsi.
Met heel veel dank aan de input van de Erasmus
Universiteit. Bekijk de flyer hier

Boekentips
Iedere vrijwilliger gaat zelf op zoek
naar leuke boeken om voor te lezen.
Kai Kohnstamm, van bibliotheek
Waterland, maakte een mooie selectie
voorleesboeken die heel geschikt zijn
voor onze doelgroep. We bundelden deze
op een poster voor in de bibliotheek.

Bekijk de poster hier

Video voor ouders
Vaak denken ouders dat wij hun kind bijles geven
en dat we juffen en meesters zijn. Hoe leg je uit
dat het ons gaat om plezier met taal? En dat we
vooral samen met ouders aan de slag willen gaan?
Communicatieadviesbureau Loo van Eck heeft
met ons meegedacht en deze leuke én nuttige
animatie voor ons gemaakt.
Globaltalk, tolken en cultuurspecialisten, heeft
vervolgens gezorgd voor voice-overs in het
Arabisch, Engels, Farsi, Pools, Spaans, Tigirinya
en Turks. Bekijk hier de video voor ouders

“In mijn voorleesgezin ging het online voorlezen
heel goed. Dat komt ook doordat het gezin

Voorlezen in coronatijd:
zelf ervaren

de digitale middelen heeft en de motivatie en
interesse er al was. Ik heb wel gemerkt dat je
online toch een stuk beperkter bent dan wanneer
je live voorleest. De ouders waren niet gewend

Nina Zeevenhooven was projectmedewerker

om te videobellen, maar de oudste kon goed

van de VoorleesExpress Amsterdam bij

helpen hierbij. Via het delen van je scherm lukte

Diversion. Daarnaast was ze in 2021 zelf ook

het redelijk om op afstand uitleg te geven over

als vrijwilliger actief. Ze werd gekoppeld aan

bijvoorbeeld Bereslim en de Online bibliotheek.

een gezin met drie kinderen (5,8 en 10 jaar).

Maar hierin wordt je geduld flink op de proef

Iedere donderdag hadden ze contact gehad via

gesteld.”

videobellen.

Lees alle ervaringen hier

Prentenboeken
in alle talen
Wij stimuleren ouders om hun kinderen zo veel
mogelijk op te voeden in hun moedertaal. Helaas zijn
er in veel talen maar heel weinig voorleesboeken en
taalspelletjes beschikbaar. Op de website

www.prentenboekeninalletalen.nl
plaatsen wij audiovertalingen van mooie prentenboeken die vrijwilligers voor ons maken. Zo zorgen
we ervoor dat deze prentenboeken in meer dan

40 talen te beluisteren zijn en ouders en kinderen
erkenning voelen voor hun thuistaal.

In 2021 konden we twee prachtige
prentenboeken toevoegen. “De jongen
en de walvis” van Linde Faas en en
“Maar eerst ving ik een monster” van
Tjibbe Veldkamp. Vanuit Zoetermeer
coördineerde stichting Piëzo het
werven van vrijwilligers en het maken
en plaatsen van audiovertalingen.
Met veel dank aan Lemniscaat en
alle vertaalvrijwilligers.

15 jaar VoorleesExpress
VoorleesExpress 2006-2021:
38.000 gezinnen en heel
veel leesplezier!

De VoorleesExpress bestond
15 jaar: jubileum actie!

MijnVoorleesExpress. Zo wil stichting

In 2021 bestond de VoorleesExpress 15 jaar! Om

VoorleesExpress bijdragen aan het

deze mijlpaal te vieren startten we een actie. Alle

vergroten van bereik en het geven van

initiatieven die zich met vrijwilligers en ouders

een kwaliteitsimpuls.

inzetten voor de taalontwikkeling van kinderen bij
gezinnen thuis, kunnen een jaar lang kosteloos

In 2022 gaat een aantal voorleesprojecten

gebruikmaken van de ondersteuning van stichting

met de VoorleesExpress materialen aan

VoorleesExpress, inclusief het gebruik van

de slag.

Zelf ervaren

voorlezen in coronatijd
Ilonca Erhardt is projectleider voor de
VoorleesExpress bij bibliotheek Waterland én
was in 2021 zelf weer als vrijwilliger actief en
verbonden aan een gezin met drie kinderen.
“Ik kwam erachter dat sommige dingen aardig
waren weggezakt. Zoals: “Hoe houd je de
ouders goed betrokken?” Het was erg leuk
om iedere sessie bewust voor te bereiden in
MijnVoorleesExpress. Nu kan ik voorlezers
ook beter verwijzen naar alle tips die de
VoorleesExpress te bieden heeft. Mijn doel
was ook om te onderzoeken hoe het online
voorlezen gaat. Het blijkt fijn om met dubbele

Karien van Buuren is regionaal coördinator

boekjes te werken. Ik lees online een boek

van het VoorleesExpress netwerk in

voor wat het gezin ook thuis heeft liggen zodat

Overijssel vanuit Rijnbrink.

ze mee kunnen lezen of bladeren.”
Daarnaast was ze in 2021 als vrijwilliger voor
de VoorleesExpress verbonden aan een gezin
met twee kinderen. Elke woensdagmiddag
hadden ze online contact.
“De coronacrisis heeft bepaalde
problemen blootgelegd. We hebben gezien
dat niet iedereen de nodige (digitale)
basisvaardigheden heeft om mee te kunnen
doen. Die urgentie is nu alleen maar groter
geworden. Daarom is het juist nu zo belangrijk
om taalarme gezinnen te bereiken en te
Lees alle ervaringen hier

ondersteunen met de VoorleesExpress.”

Financieel
2021

2020

Baten
€ 307.441

€ 21.837

opdrachten

€ 241.337

€ 274.074

Totaal

€ 548.778

€ 295.911

Productie materiaal

€ 17.966

€ 36.759

Wervingskosten

€ 17.735

€ 19.392

€ 117.104

€ 111.218

Afschrijvingskosten

€ 488

€ 488

Huisvestingskosten

€ 16.084

€ 15.533

€ 315.608

€ 29.563

€ 26.218

€ 21.447

€ 617

€ 163

€ 511.820

€ 234.563

€ 36.958

€ 61.348

Subsidies/giften
Bijdragen, dienstverlening en

Lasten
Kosten

Personeelskosten

Automatiseringskosten
Organisatiekosten
Financiële baten en lasten
Totaal
Resultaat

Voor een volledige
jaarrekening kan
je terecht op onze
website

Toelichting
Om de kosten (automatiseringskosten) voor het vernieuwen van MijnVoorleesExpress 2.0 te kunnen
dekken hebben we projectsubsidies ontvangen. Veel dank aan subsidie van het Ministerie van OCW,
het Oranjefonds, het VSB fonds en Dioraphte. Door de onzekere ontwikkelingen rondom corona en
teruglopende aantallen gezinnen, waren we zuinig en ondanks grote werkdruk en ziekte, terughoudend
om nieuwe arbeids- en huurovereenkomsten aan te gaan. Hierdoor hebben we 2021 een positief
resultaat geboekt.

Team

In 2021 bestond het team van
stichting VoorleesExpress uit:

Colofon
Illustraties - Sasja van Deenen, Tijgertigra
Ontwerp - Vermogen, Een kapitaal aan

In dienst

creativiteit

Anne Heinsbroek - Directeur
Manon Wouters - Senior projectmanager

Subsidies en giften

Henny Eikelenboom - Officemanager

De projecten van stichting VoorleesExpress

Rivka van Dijk - Onderzoeks- en praktijkstage

werden in 2021 mogelijk gemaakt door:
OCW, Oranjefonds, VSBfonds, Dioraphte,

Raad van Toezicht

Loo van Eck en Globaltalk.

Hans Janssen - Lid Raad van Toezicht, voorzitter
Angelien Eijsink - Lid Raad van Toezicht
Arnoud van der Pol - Lid Raad van Toezicht

In opdracht
Nynke Spiegel - Interviews en teksten
Lotte de Wit - Communicatie
Jessica van der Werff - Ontwerp materialen
Vincent van Petten - Ontwerp publicatie
Marloes Antens - Accountmanagement: 		
Jeroen Gude - Marketing en data 			
Dainahara Polonia - Social media en content
Frederike Groothoff - Meertalige materialen
Stichting Piëzo - Coördinatie prentenboeken
in alle talen

www.voorleesexpress.nl

