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Wat blijft er toch veel te leren over de thema’s 

waar de VoorleesExpress zich op richt. In 2019 

hebben we veel geleerd over bijvoorbeeld 

de inzet van educatieve apps, meertaligheid 

en gedragsverandering. We hebben veel 

geëxperimenteerd en weer gemerkt hoe moeilijk 

het is om ervoor te zorgen dat je echt aansluit bij 

de behoefte van ouders en ze kunt ondersteunen 

zodat ze zélf de taalontwikkeling van hun 

kinderen kunnen stimuleren. Samen met partners 

gaan we hier de komende jaren verder induiken. 

Ondertussen zijn we heel trots op wat we 

bereiken. Ook dit jaar groeide ons bereik weer 

en hebben we voor heel veel kinderen echt een 

verschil kunnen maken! Waarvan we dit jaar 

echt blij werden waren de gesprekken die we 

voerden met gezinnen en vrijwilligers die lang 

geleden hebben meegedaan. Stuk voor stuk heel 

persoonlijke verhalen die laten zien wat een gezin 

en een vrijwilliger voor elkaar kunnen betekenen. 

Daar word ik ontzettend blij van!

 

Anne Heinsbroek, directeur 

Inleiding

Elly Brouwer, vrijwilliger VoorleesExpress:
“Voorlezen? Natuurlijk! Maar ook samen zingen was 

goed voor Hayats taalontwikkeling!”



Steeds meer vrijwilligers zetten zich in en 

bereiken steeds meer gezinnen. We hebben in 

2019 samen 5400 gezinnen bereikt, weer 300 

meer dan in 2018. Deze groei is grotendeels te 

danken aan de groeiambitie die de Provinciale 

Ondersteunings Instellingen van de bibliotheken 

in veel provincies op zich hebben genomen. Door 

hun inzet kunnen bibliotheken in de regio zich 

laagdrempelig aansluiten bij het VoorleesExpress 

netwerk.

Bekijk hier een actueel overzicht van 
al onze locaties 

Bereik

Regionale samenwerkingspartners:

Nieuwe locaties zijn gestart, waaronder 

Beuningen, Borger-Odoorn, Deurne, Goeree-

Overflakkee, Halderberge, Heemstede, 

Heerlen, ‘s-Hertogenbosch, Hillegom, 

Hoeksche Waard, Hogeland, Landgraaf, Losser, 

Oldambt, Veldhoven, Velsen, Voorne-Putten, 

Westerwolde, Wijchen en Zundert. 

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


Nieuwe materialen

In 2019 hebben we onze materialen vernieuwd. 

Op basis van ervaringen van vrijwilligers 

hebben we de materialen die vrijwilligers in 

gezinnen kunnen inzetten zo aangepast dat ze 

makkelijker zelf kunnen kiezen welk aanbod 

bij hun gezin past en met taalspelletjes beter 

kunnen aansluiten op de behoefte van peuters. 

Er kwam onder andere een nieuw Doeboek, 

verschillende DIY-taalspelletjes en een reeks 

‘inventarisatiekaarten’. 

Lokale VoorleesExpress uitvoerders kunnen deze 

nieuwe materialen bestellen in de webshop  
en vrijwilligers kunnen ze downloaden op

Mijn.VoorleesExpress.nl 

https://www.ve-webwinkel.nl/
https://mijn.voorleesexpress.nl
https://www.ve-webwinkel.nl/c-5163329/inventarisatiekaarten/
https://www.ve-webwinkel.nl/c-5163318/spelletjes/
https://www.ve-webwinkel.nl/c-5163331/voor-gezinnen/


In de media

Flair, april 2019

Financieel Dagblad magazine,
december 2019

Libelle, april 2019

Viva, mei 2019

https://www.libelle.nl/huis-tuin-feestje/voorleesexpress-voorlezen/
https://www.flaironline.nl/thuis/voorleesexpress-marjolein-band-voorleesgezin-vrijwilliger/
https://fd.nl/fd-persoonlijk/1324124/filantropen-van-nu?utm_medium=social&utm_source=linkedIn&utm_campaign=ORG_ARTT_20191205&utm_content=FD&fbclid=IwAR1gEGmkEY7-YL-YujAsC0kuGK-Fe4NSWNniGk2BwFMOrWUG2WEpjdPJ4oo
https://www.libelle.nl/huis-tuin-feestje/voorleesexpress-voorlezen/?fbclid=IwAR1xONXFqyJkMNieockjG9DWKD3kcUI9gdkupmbTMMDE2QepCPIH7zPycqI
https://www.viva.nl/werk-en-leven/warsha-leest-voor-bij-gezinnen-thuis-ik-had-niet-gedacht-dat-het-zoveel-invloed-zou-hebben/
https://www.viva.nl/werk-en-leven/warsha-leest-voor-bij-gezinnen-thuis-ik-had-niet-gedacht-dat-het-zoveel-invloed-zou-hebben/
https://www.flaironline.nl/thuis/voorleesexpress-marjolein-band-voorleesgezin-vrijwilliger/
https://fd.nl/fd-persoonlijk/1324124/filantropen-van-nu


VoorleesExpress in de 
Databank van Effectieve 

JeugdInterventies 

In mei 2019 heeft het Nederlands JeugdInstituut 

de VoorleesExpress opnieuw beoordeeld voor 

de databank van Effectieve jeugdinterventies. 

De commissie vindt VoorleesExpress een 

praktisch, laagdrempelig programma met mooie 

materialen, dat wordt gedragen door het veld. 

Het is lovenswaardig dat ontwikkelaars de moeite 

hebben gedaan om onderzoek te laten doen 

naar de effecten. Na publicatie van de laatste 

studie komt de commissie tot een oordeel van 

“Effectief volgens eerste aanwijzingen voor 

effectiviteit”. Dit is goed nieuws, want dit is een 

hogere beoordeling dan vorige keer: “Theoretisch 

goed onderbouwd”. Mede met dank aan de 

resultaten uit het effectiviteitsonderzoek dat in 

2018 is gepubliceerd onder leiding van Roel van 

Steensel, Erasmus Universiteit. 

Meer weten?  

 

Monique Woning, vrijwilliger VoorleesExpress: 
“Nooit gedacht dat ik nog eens gebarentaal zou leren. 

Bernadinho’s moeder is doof en hij vertaalt de leukste 

stukken van het verhaal aan haar!”

https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/VoorleesExpress
https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/VoorleesExpress


Langaroo 
Samen met Meertalig.nl ontwikkelden we 

het online meertalig platform Langaroo. Deze 

speelse website geeft ouders en kinderen (2-6 

jaar) de kans om in het Nederlands, Engels, 

Pools, Turks en Arabisch met hun kinderen in 

gesprek te gaan naar aanleiding van video’s 

en vragen. Sinds de lancering in februari 

2019 hebben meer dan 10.000 mensen de 

website bezocht en 2000 mensen een account 

aangemaakt. De reacties zijn positief. Ouders 

geven aan dat kinderen het erg leuk vonden 

om ermee bezig te zijn. Maar ondanks deze 

positieve resultaten lijkt het er in de eerste 

evaluaties op dat er maar weinig terugkerende 

gebruikers zijn en dat de meeste gebruikers 

professionals en vrijwilligers zijn, en niet de 

ouders zelf. Dat gaan we verder uitzoeken!

Neem zelf een kijkje! 

Pom
Als het ouders niet lukt om thuis veel taal 

aan te bieden zouden we dan niet de hulp in 

kunnen roepen van een digitaal praatmaatje? 

Samen met interactief bureau Kaliber 

ontwikkelden we een prototype van Pom. 

Een spraakgestuurd poppetje dat kinderen 

vragen stelt, verhalen vertelt en spelletjes 

met ze doet. Heel leuk om te zien hoe 

enthousiast kinderen meteen in gesprek 

gaan met Pom. Om Pom geschikt te maken 

voor onze doelgroep en ervoor te zorgen dat 

de spraaktechniek natuurlijk genoeg voelt, 

moeten er wel nog flink wat hobbels genomen 

worden. Maar een interessante richting om 

verder te verkennen.

Hier zie je hoe Pom werkt 

Langaroo en Pom

https://www.meertalig.nl
https://www.langaroo.org
https://kaliber.net
https://vimeo.com/344591611


In Mijn.VoorleesExpress kunnen vrijwilligers 

elkaar in de Vraagbaak vragen stellen. De 

een zoekt naar leuke geschikte boeken of 

taalspelletjes of weet niet goed wat hij met een 

bepaalde situatie aan moet. De ander vraagt 

zich af wat je een ouder adviseert die Somalisch 

spreekt of vraagt zich af hoe je een moeder die 

altijd in de keuken staat kunt overhalen om een 

keer mee te doen. We waren blij verrast door 

de mooie ideeën en goede adviezen die we 

voorbij zagen komen. We belden met een aantal 

fanatieke adviseurs over een aantal terugkerende 

thema’s. Wat zijn hun ervaringen en welke tips 

hebben zij voor anderen? In vijf video’s hebben 

we hun input samengevat en deze zetten we in 

om andere vrijwilligers inspiratie op te laten doen.

Bellen met de 
Vraagbaak

Kijk nu zelf de tips van Aad, 
Arthur, Maartje, Marco en 
Vivianne 

Marco: 
“Zodra het energieniveau inzakt dan gaan 

we even rappen. En dan zeggen Mo en ik 

samen poffer-tjes en cra-ckertjes en poffer-

tjes en cra-ckertjes en dan maken we een 

beat. En dan gaat Farah bijvoorbeeld rijmen 

met de woorden die we net samen hebben 

verzonnen. Het leuke ervan is dat ze dan 

even wat energie kwijt kunnen en toch nog 

met taal bezig zijn.” 

Vivianne: 
“Ik begon met een vast ritueel als ik kwam voorlezen, zodat het 

herkenbaar voor hen werd, als ik er was, wat we dan gingen doen. En ik 

merkte dat dat heel goed werkte, omdat het steeds hetzelfde was, en dat 

de kinderen ook heel goed wisten ‘ik moet nu nog even blijven zitten, maar 

zometeen komt er weer een spelletje.”

https://www.youtube.com/playlist?list=PLo6UC3nhb2gOaMh_QLluBezEg814hxp8l
https://www.youtube.com/playlist?list=PLo6UC3nhb2gOaMh_QLluBezEg814hxp8l
https://www.youtube.com/playlist?list=PLo6UC3nhb2gOaMh_QLluBezEg814hxp8l
https://www.youtube.com/watch?v=DA9ssuJoo0c&list=PLo6UC3nhb2gOaMh_QLluBezEg814hxp8l&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=DA9ssuJoo0c&list=PLo6UC3nhb2gOaMh_QLluBezEg814hxp8l&index=5&t=0s


Een toekomst zonder taalachterstand: hoe 

mooi zou dat zijn! in 2019 heeft Stichting 

VoorleesExpress 10 ambities geformuleerd om 

dit te bereiken. Je vindt ze hieronder. Het zijn 

ambities waar iedereen aan kan bijdragen. Of je 

nu docent, ouder, sportleraar, familielid of oppas 

bent; iedereen in de omgeving van een kind kan 

meewerken aan zijn taalontwikkeling. En dat is 

belangrijk, want een goede taalbasis vergroot de 

kans dat een kind een opleiding kan volgen en 

later actief mee kan doen aan de samenleving. 

Achter de voordeur: 
10 ambities voor een 

toekomst zonder 
taalachterstand

De 10 ambities maken onderdeel uit van de 

uitgave ‘Het begint achter de voordeur’ die de 

VoorleesExpress in november 2019 publiceerde, 

met dank aan steun van het VSBfonds, Stichting 

Lezen en de Koninklijke Bibliotheek. De ambities 

zijn verrijkt met bijzondere verhalen van vrijwilligers 

die teruggaan naar het gezin waar ze jaren geleden 

voorlazen. Hoe staat het er voor met het gezin, 

hoe doen de kinderen het op school en welke rol 

speelt voorlezen nu in het gezin?

Elon de boekenwurm
Simret: “Elon vond het heel fijn dat er iemand kwam die ze 

vragen kon stellen in het Nederlands. Sinds Kai hier kwam, 

verslindt ze stapels boeken. Ze is een echte boekenwurm.”

Kai: “Ik had het geluk om voor te mogen lezen bij een gezin waar ik echt resultaat boekte. Bij deze 

familie leek het of ik iedere keer met een snoepwinkel binnenkwam: alles wat ik meebracht was leuk, 

lekker en mooi.”



De 10 ambities
1. We hebben altijd een duidelijk beeld van de 

thuisomgeving en -situatie wanneer we een 

kind willen ondersteunen.

2. Alle kinderen in Nederland worden al 

vanaf hun geboorte gestimuleerd in hun 

taalontwikkeling.

3. We slagen erin om een divers netwerk 

rondom een kind te mobiliseren als extra 

ondersteuning nodig blijkt.

4. We zetten ons samen met 

onderwijsprofessionals en ouders in voor 

een stimulerende thuisomgeving.

5. We bereiken meer gezinnen met een 

Nederlandse achtergrond.

6. We leggen de norm voor ouders niet 

te hoog en rekenen hen niet af op 

hun taalniveau, maar kijken naar de 

mogelijkheden.

7. Kinderen die thuis opgevoed worden in een 

andere taal zijn trots op hun thuistaal.

Niet alleen voorlezen, maar meer doen samen
Imen: “Toen Marjolein klaar was met voorlezen, was mijn man ziek en ik was zwanger van 

een tweeling. Ik heb niemand behalve Marjolein verteld dat ik een tweeling zou krijgen. Ik 

kon goed met haar praten. En ze ging wel eens mee naar het ziekenhuis om met de arts 

te praten. Ik had een moeilijke bevalling en ik heb tien dagen in het ziekenhuis gelegen. 

Marjolein heeft geholpen met de kinderen.”

Marjolein: “En ze helpen mij ook. De tieners Mahmoud en Ahmed passen af en toe op 

mijn zonen Vos en Kees van acht en vijf jaar oud.”

8. Mannen spelen een belangrijke rol in de 

taalontwikkeling van een kind.

9. We kijken met aandacht naar wat een gezin 

nodig heeft en sluiten door een brede 

gezinsaanpak aan op hun behoefte en 

mogelijkheden.

10. Als we kinderen en ouders samen goed 

willen ondersteunen, moeten we ons slim 

organiseren en goed communiceren.

Benieuwd naar de publicatie en de 
interviews met gezinnen? Kijk hier 

https://voorleesexpress.nl/wie-zijn-wij/10-ambties-voor-een-toekomst-zonder-taalachterstand/
https://voorleesexpress.nl/wie-zijn-wij/10-ambties-voor-een-toekomst-zonder-taalachterstand/


Landelijke partners
HEMA-foundation
Een van de speerpunten van de HEMA foundation 

is de taalontwikkeling van kinderen stimuleren 

om zo laaggeletterdheid tegen te gaan. In het 

kader daarvan hebben in 2019 onder andere 50 

HEMA medewerkers zich ingezet als vrijwilliger 

voor de VoorleesExpress en heeft de HEMA 

foundation een oproep verspreid om vrijwilliger 

te worden bij de VoorleesExpress via hun 

communicatiekanalen. 

Marloes Bloemert, HEMA Foundation, 
vertelt hier hoe zij de samenwerking 
met de VoorleesExpress heeft 
ervaren 

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

en Mercis hebben we heel veel gezinnen blij 

kunnen maken met prachtige boeken.

Stichting Kinderpostzegels
21 scholen in Nederland haalden ruim €14.490 

op voor de VoorleesExpress in hun regio. Dit 

was het tweede jaar waarin scholen konden 

kiezen voor een goed doel in de buurt.

https://voorleesexpress.nl/wie-zijn-wij/nieuws/marloes-bloemert-van-hema-sam-uit-syrie-gaf-me-nieuwe-inzichten/
https://voorleesexpress.nl/wie-zijn-wij/nieuws/marloes-bloemert-van-hema-sam-uit-syrie-gaf-me-nieuwe-inzichten/
https://voorleesexpress.nl/wie-zijn-wij/nieuws/marloes-bloemert-van-hema-sam-uit-syrie-gaf-me-nieuwe-inzichten/
https://voorleesexpress.nl/wie-zijn-wij/nieuws/marloes-bloemert-van-hema-sam-uit-syrie-gaf-me-nieuwe-inzichten/
https://www.facebook.com/voorleesexpressLIJ/posts/2603867049848442


2019Baten
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 

€ 15.680

-

€ 294.271

€ 309.951

€ 40.307

€ 35.709

€ 109.401

€ 654

€ 17.189

€ 59.662

€ 13.019

€ 147

€ 276.088

€ 33.863

€ 5.674

€ 95.750

€ 277.912

€ 379.336

€ 40.355

€ 18.574

€ 111.187

€ 530

€ 17.394

€ 127.136

€ 37.781

€ 164

€ 353.121

€ 26.215

Financieel 
2018

Voor een volledige  
jaarrekening kun 

je terecht op onze 
website  

Marlous de Wit, vrijwilliger VoorleesExpress: 
“Dankzij Ayrin weet ik dat er tussen culturen meer overeenkomsten zijn dan 

verschillen. Overal vind je meisjes die graag prinses willen zijn.”

Een deel van de in 2018 opgenomen organisatie-
kosten hebben we in 2019 geadministreerd onder 
wervingskosten, om zo beter aan te sluiten bij de 
richtlijnen richtlijn 650 van de Raad voor de Jaarver-
slaggeving voor kleine fondsenwervende instellingen.

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


In 2019 bestond het team van  
stichting VoorleesExpress uit:

In dienst
Anne Heinsbroek - Directeur

Manon Wouters - Senior projectmanager

Naomi van Ringelenstein - Account- en proces-

manager (tot 1 maart 2019)

Henny Eikelenboom - Officemanager (vanaf 

1 maart 2019)

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

Iris de Leeuw - Onderdeel groeiteam 

VoorleesExpress

Judith Radder - Onderdeel groeiteam 

VoorleesExpress

Lieke van den Brink - Onderdeel groeiteam 

VoorleesExpress

Ellis Marsman - Onderdeel groeiteam 

VoorleesExpress

Liesbeth Hensbroek - Correctie teksten

Freelance
Femke Reijnen - Adviseur namens de bibliotheek 

Z-O-U-T

Kai Kohnstamm - Adviseur namens bibliotheek 

Waterland

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

Fotografie - Robert van Walsem en 

Lotte Stierhout

Ontwerp - Vermogen

Subsidies
De projecten van Stichting VoorleesExpress

werden in 2019 mogelijk gemaakt door:

TelMeeMetTaal, Dioraphte, Fundatie Van den

Santheuvel Sobbe, Stichting Kinderfonds van

Dusseldorp, Stichting Zonnige Jeugd, Stichting

Gereformeerd of Burgerweeshuis en Weeshuis

der Doopsgezinden.

Team

www.voorleesexpress.nl 

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

