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Ook voor de VoorleesExpress was 2020  

een heftig jaar waarbij we, samen met al  

onze samenwerkingspartners enorm moesten 

schakelen en improviseren. Thuis gezinnen 

bezoeken kon, door de coronacrisis, niet 

zonder beperkingen en vaak ook helemaal niet. 

Er ontstonden heel mooie initiatieven om toch 

contact te houden met gezinnen. Er werden 

pakketjes bij gezinnen thuisgebracht, online 

sessies georganiseerd en in de zomer is er 

heel veel buiten afgesproken. 

Aan de andere kant was er ook frustratie en 

teleurstelling. Er waren veel gezinnen die juist 

dit jaar extra hulp nodig hadden, maar waarbij 

het door de coronacrisis niet mogelijk was 

om die te bieden. Veel trajecten konden door 

omstandigheden toch niet opgestart worden  

of werden niet volledig afgerond. 

Toch ben ik heel trots op wat we dit jaar hebben 

bereikt. Door het hele land hebben organisaties 

en vrijwilligers enorme betrokkenheid, 

doorzettingsvermogen en creativiteit getoond. 

We hebben, ondanks alle beperkingen toch 

duizenden gezinnen bereikt, ontzettend goed 

samengewerkt, veel ontwikkeld en geleerd.  

Anne Heinsbroek, directeur 

Inleiding

“Door de coronacrisis werd 2020 een jaar van improviseren. 
Ook ik zocht in mijn buurt naar mogelijkheden om kinderen  
te ondersteunen bij de taalontwikkeling tijdens lockdown. 
Met een megafoon gingen we op pad en konden zo kinderen 
toch trakteren op voorleesplezier.”



In 2020 verliep alles anders dan gepland. 

Voorgaande jaren bereikten VoorleesExpress-

locaties steeds het aantal gezinnen dat zij voor 

dat jaar vooraf hadden gepland. Maar toen we dit 

jaar geconfronteerd werden met de coronacrisis 

bleek dat voor veel locaties de geplande aantallen 

niet haalbaar waren. Toch hebben we in 2020 

samen 4000 gezinnen bereikt! 

Regionale samenwerkingspartners:

Nieuwe locaties zijn gestart, waaronder 

Winterswijk, Meerssen, Emmen, Apeldoorn, 

Westerkwartier, Kop van Noord-Holland, 

Langedijk, Aalten en Noordoostpolder.

Bekijk hier een actueel overzicht 
van al onze locaties 

Voorleesexpress Aalten 
gaat van start!

Bereik

https://voorleesexpress.nl/onze-locaties/
https://voorleesexpress.nl/onze-locaties/


Hartverwarmende 
creativiteit

Toen we in maart geconfronteerd werden 

met corona werden we verrast door strenge 

maatregelen om fysiek contact te beperken. 

En tegelijkertijd zagen we dat een grote groep 

kinderen extra ondersteuning nodig had doordat 

de (voor)scholen tijdelijk gesloten waren. Meteen 

ontstonden overal in het land mooie initiatieven 

van VoorleesExpress-locaties en vrijwilligers 

om toch contact te houden. In een lastige tijd 

was het geweldig om te zien wat er allemaal 

wél mogelijk bleek. Juist nu hadden kinderen en 

ouders ondersteuning hard nodig. We hebben 

ontzettend veel waardering voor alle organisaties 

en vrijwilligers die in deze tijd grote flexibiliteit en 

daadkracht lieten zien. Dat inspireerde ons enorm!

Op veilige afstand 
kaartspelletjes doen? Het kan!



Landelijke partners
YouBeDo
Een deel van onze vrijwilligers konden we 

dit jaar na afloop van hun traject blij maken 

met een digitale boekenbon van YouBeDo. 

Deze ontvingen ze helemaal automatisch 

via MijnVoorleesExpress. YouBeDo gaf ons 

korting op de aanschaf. Met de opbrengsten 

van de verkoop van boeken steunt YouBeDo 

goede doelen, waaronder de VoorleesExpress. 

YouBeDo heeft zo financieel kunnen bijdragen 

aan verschillende activiteiten in 2020!

Lees hier meer 

Heel veel boeken!
Dankzij uitgeverij Gottmer, Lemniscaat, Bol.com 

en Mercis hebben we heel veel gezinnen blij 

kunnen maken met prachtige boeken. Dit jaar 

waren dat nog veel meer boeken dan voorgaande 

jaren, die locaties vervolgens thuis hebben 

gebracht bij gezinnen.

ABN AMRO
Medewerkers van de ABN AMRO hebben zich 

in 2020 in groten getale ingezet als vrijwilliger 

voor de VoorleesExpress. Het bedrijf 

ondersteunde 

dit initiatief. 

Lees hier 
meer 

Inge Postma, 
Adviseur Maatschappelijk Betrokken 
Ondernemen bij de ABN AMRO Foundation:
“Inmiddels hebben meer dan honderd collega’s al 
meegedaan met de VoorleesExpress. Je hoort van 
iedereen dat ze dat heel leuk en leerzaam vinden. Iedereen 
spreekt veel trots op zijn/haar eigen leeskinderen. De 
ondersteuning en begeleiding vanuit de VoorleesExpress is 
echt ontzettend goed!”

 https://www.youbedo.com/action/charities/viewproject/817/voorlezen-op-afstand.html
https://voorleesexpress.nl/wie-zijn-wij/nieuws/marloes-bloemert-van-hema-sam-uit-syrie-gaf-me-nieuwe-inzichten/
https://voorleesexpress.nl/nieuws/samen-met-collegas-online-voorlezen-met-de-voorleesexpress/
https://voorleesexpress.nl/nieuws/samen-met-collegas-online-voorlezen-met-de-voorleesexpress/


Aanpassing methodiek
In mei 2020 hebben we een reeks online 

ontmoetingen georganiseerd met onze 

projectleiders en experts uit het werkveld. 

Samen hebben we ervaringen gedeeld, 

uitdagingen en kansen onderzocht en een plan 

geformuleerd voor het schooljaar 2020-2021. 

We hebben besloten om gezinnen en vrijwilligers 

de vrijheid te geven om samen te bepalen op 

welke manier zij elkaar nog konden ontmoeten. 

Daar waar ontmoetingen eerst altijd thuis bij het 

gezin plaatsvonden zijn vrijwilligers alternatieven 

gaan inzetten. Zo hebben er veel ontmoetingen 

online plaatsgevonden, via videobellen, maar 

ook in de bibliotheek of buiten. Het is duidelijk 

dat het de kracht is van de VoorleesExpress om 

thuis te komen, in een gezin. Maar we hebben 

ontdekt dat het ook goed kan werken om af en 

toe alternatieve manieren in te zetten om elkaar 

te ontmoeten. Ook na de coronacrisis blijft het 

waarschijnlijk waardevol als je elkaar digitaal weet 

te vinden en elkaar even online kunt spreken. Of 

als je elkaar soms in de bibliotheek ontmoet. 



Nieuwe materialen en 
uitingen: coronaproof

In de zomer van 2020 hebben we de materialen 

en uitingen van de VoorleesExpress aangepast, 

zodat voor iedereen duidelijk is dat er bij de 

VoorleesExpress een grote mate van flexibiliteit 

is om zelf vorm te geven waar, hoe en wanneer 

je elkaar ontmoet. En dat ontmoetingen op 

voldoende afstand kunnen plaatsvinden. In 

sneltreinvaart hebben we bijpassende foto’s en 

video’s gemaakt en al onze uitingen aangepast. 

Ook hebben we de e-learning uitgebreid. We 

hebben deze voorzien van leuke opdrachten 

voor online ontmoetingen (in de vorm 

van animaties), vraagbaak-video’s waarin 

vrijwilligers ervaringen delen en praktische tips 

voor ontmoetingen op afstand.

Met dank aan de steun van stichting Zonnige 

Jeugd en YouBeDo.

Bellen met de vraagbaak

https://youtube.com/playlist?list=PLo6UC3nhb2gNDuQXhUaC9M1um3y40ECQ2
https://youtube.com/playlist?list=PLo6UC3nhb2gNDuQXhUaC9M1um3y40ECQ2
https://youtube.com/playlist?list=PLo6UC3nhb2gMG0xzNUVgDGxhEYgw6YYK0
https://voorleesexpress.nl/sessies-op-afstand
https://voorleesexpress.nl/sessies-op-afstand
https://www.youtube.com/watch?v=DA9ssuJoo0c&list=PLo6UC3nhb2gOaMh_QLluBezEg814hxp8l&index=5&t=0s
https://youtube.com/playlist?list=PLo6UC3nhb2gNDuQXhUaC9M1um3y40ECQ2
https://youtube.com/playlist?list=PLo6UC3nhb2gMG0xzNUVgDGxhEYgw6YYK0
https://www.youtube.com/watch?v=DA9ssuJoo0c&list=PLo6UC3nhb2gOaMh_QLluBezEg814hxp8l&index=5&t=0s


Op zoek naar ander 
meertalig aanbod

Begin 2020 hebben we besloten te stoppen met 

Langaroo.org, het online platform voor ouders 

met jonge kinderen, waar ze in verschillende 

talen de taalontwikkeling van hun kind konden 

stimuleren. Onvoldoende ouders gingen actief 

aan de slag met Langaroo. Blijkbaar sloot 

het toch onvoldoende aan bij de behoefte en 

was de drempel toch te hoog. We bereikten 

voornamelijk intermediairs (bijvoorbeeld 

leerkrachten, pedagogische medewerkers 

en logopedisten). Omdat het bereik niet in 

Onderzoek online voorlezen 
i.s.m. de Erasmus Universiteit

In september 2020 startten we met een 

onderzoek naar online voorlezen. Daarbij hebben 

vrijwilligers, via videobellen, voorgelezen uit 

digitale prentenboeken.  Onderzoekers van 

de Erasmus Universiteit, onder leiding van 

bijzonder hoogleraar Roel van Steensel, hebben 

78 sessies geanalyseerd van 20 verschillende 

gezinnen om te beoordelen in hoeverre de 

taalontwikkeling van het kind gestimuleerd werd 

en de ouders erbij betrokken werden. Daarnaast 

zijn er interviews afgenomen bij vrijwilligers en 

gezinnen. De uitkomsten van het onderzoek 

verwachten we begin 2021. In augustus was er 

aandacht voor het onderzoek in de Volkskrant. Lees het volledige artikel hier 

verhouding was met de jaarlijkse investering 

hebben we besloten er mee te stoppen en te 

zoeken naar alternatieve manieren om ouders 

meertalig aanbod te kunnen bieden.

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/hoe-hardloopwedstrijden-coronaproof-worden-en-vijf-andere-opmerkelijke-coronastudies~b8fd4464/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


Prentenboeken in alle talen

In 38 talen en dialecten zijn deze 

prentenboeken te beluisteren met dank aan 

vrijwilligers uit ons netwerk. De reacties waren 

erg positief. 

De prentenboeken zijn ingezet door vrijwilligers 

van de VoorleesExpress, maar ook door 

leerkrachten, logopedisten, NT2docenten. 

15.000 mensen hebben de website bezocht  

in 2020. 

Veel dank aan onze vertaalvrijwilligers, de 

auteurs, uitgeverij Lemniscaat, ITSynergy, 

TaalDoetMeer en het Blocks Goetheer Fonds.

In het voorjaar van 2020 hebben we samen 

met uitgeverij Lemniscaat besloten om 

audiovertalingen te maken van een aantal 

prentenboeken in verschillende talen, zodat 

de boeken ook toegankelijk worden voor 

anderstalige gezinnen. We kozen voor een 

aanpak waarbij weinig middelen nodig waren 

om te starten en zo konden we binnen een paar 

maanden vier prentenboeken lanceren op de 

website www.prentenboekeninalletalen.nl. 

http://www.prentenboekeninalletalen.nl
https://www.instagram.com/p/CBe8TY0nxuz/


VoorleesExpress doet 
mee aan Leesoffensief

In oktober 2020 hebben ministers van 

Engelshoven en Slob van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap de Tweede Kamer 

geïnformeerd over de stand van zaken voor 

wat betreft het vorig jaar aangekondigde 

leesoffensief. Beide onderwijsministers 

kondigden de lancering van het Leesoffensief 

reeds aan op 3 december 2019, naar 

aanleiding van alarmerende PISA-cijfers en in 

aansluiting op het advies “Lees! Een oproep 

tot een leesoffensief” van de Raad voor 

Cultuur en de Onderwijsraad.

Lees hier de volledige oproep tot 
een leesoffensief 

De ministers noemen het Leesoffensief in de 

Kamerbrief een maatschappelijke beweging, 

waarin zowel leesvaardigheid als leesplezier 

aandacht moet krijgen en waarbij die twee 

aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

De VoorleesExpress werd genoemd als een van 

de programma’s die ingezet kan worden om met 

name het leesplezier te vergroten. In het kader 

hiervan is vanuit OC&W een subsidie toegekend 

voor stichting VoorleesExpress om onder andere 

te investeren in het verbeteren en uitbreiden van 

MijnVoorleesExpress in 2021. 

Download hier de Kamerbrief 

https://www.raadvoorcultuur.nl/documenten/adviezen/2019/07/25/advies-lees-een-oproep-tot-een-leesoffensief
https://www.raadvoorcultuur.nl/documenten/adviezen/2019/07/25/advies-lees-een-oproep-tot-een-leesoffensief
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/10/13/kamerbrief-stand-van-zaken-leesoffensief/kamerbrief-stand-van-zaken-leesoffensief.pdf


2020

Baten
Subsidies/giften

Subsidies van overheden

Bijdragen, dienstverlening en 

opdrachten

Totaal

Lasten
Kosten
Productie materiaal

Wervingskosten

Personeelskosten 

Afschrijvingskosten  

Huisvestingskosten 

Automatiseringskosten 

Organisatiekosten  

Financiële baten en lasten 

Totaal

Resultaat 

€ 21.837

-

€ 274.074

€ 295.911

€ 36.759

€19.392

€ 111.218

€ 488

€ 15.533

€ 29.563

€ 21.447

€ 163

€ 234.563

€ 61.348

€ 15.680

-

€ 294.271

€ 309.951 

€ 40.307 

 € 35.709 

 € 109.401 

€ 654

€ 17.189

€ 59.662

€ 13.019

€ 147

€ 276.088 

€ 33.863 

Financieel 
2019

Voor een volledige  
jaarrekening kan 

je terecht op onze 
website  

Toelichting
Door de corona epidemie was 2020 een uitzonderlijk en onvoorspelbaar jaar. Begin 2020 werd 

duidelijk dat de contact beperkende maatregelen grote effecten hadden op het bereik van het 

aantal gezinnen. Daarom besloot stichting VoorleesExpress op flexibele uitgaven te bezuinigen 

en extra fondsen te werven om de nodige aanpassingen te kunnen doen in de methodiek. 

Uiteindelijk pakt het jaar 2020 voor stichting VoorleesExpress financieel positiever uit dan 

gedurende het jaar werd verwacht. Dit is te danken aan particulieren fondsen, bedrijven en 

organisaties, het harde werken van het team van stichting VoorleesExpress en de coöperatieve 

houding van alle VoorleesExpress-partners.

https://voorleesexpress.nl/wie-zijn-wij/anbi


In 2020 bestond het team van  
stichting VoorleesExpress uit:

In dienst
Anne Heinsbroek - Directeur

Manon Wouters - Senior projectmanager

Henny Eikelenboom - Officemanager 

Vrijwillig
Angelien Eijsink - Lid Raad van Toezicht

Hans Janssen - Lid Raad van Toezicht

Arnoud van der Pol - Lid Raad van Toezicht

Robert van Walsem - Fotografie

Lotte Stierhout - Fotografie

Freelance
Nynke Spiegel - Interviews en teksten

Lotte de Wit - Communicatie

Jessica van der Werff - Ontwerp materialen

Vincent van Petten - Ontwerp publicatie

Colofon
Illustraties - Sasja van Deenen (Tijgertigra), 

         Vermogen

Fotografie - Robert van Walsem en

         Lotte Stierhout

Ontwerp - Vermogen

Subsidies
De activiteiten van Stichting VoorleesExpress 

werden in 2020 mede mogelijk gemaakt door:

Stichting Zonnige Jeugd, YouBeDo, De Letters 

van Utrecht, Bol.com en Blocks Goetheer Fonds 

Team

www.voorleesexpress.nl 

http://www.voorleesexpress.nl
https://www.linkedin.com/company/619341
https://www.instagram.com/voorleesexpress/
https://www.facebook.com/VoorleesExpress

