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De voorlezer (profiel): 
 

• is minimaal 18 jaar; 
• heeft ervaring met en/of affiniteit met mensen met dementie; 
• heeft plezier in voorlezen aan volwassenen, in groepsverband of één-op-één;  
• heeft ruime en gevarieerde boekenkennis of wil dit ontwikkelen; 
• benadert luisteraars op een open, warme en respectvolle manier;   
• kan goed samenwerken en afstemmen met collega voorlezers;  
• heeft voldoende tijd om in een jaar tussen 20 en 40 keer voor te lezen; 
• is bereid scholings- en projectbijeenkomsten voor vrijwilligers bij te wonen; 
• staat achter het concept van Luisteren in je leunstoel. 

 
De voorlezer (taken):  
 
Voorlezen 

• bereidt volgens het voorleesrooster de voorleesbezoeken voor;  
• neemt attributen mee om andere zintuigen bij de luisteraars te stimuleren; 
• zorgt voor een prettige sfeer waarin de luisteraars reageren op de teksten. 

 
Contact  en evaluat ie  

• stemt om de twee tot drie maanden het voorleesrooster (data en thema’s) af met de 
collega voorlezers, de contactpersoon van Stichting Voorlezen en de contactpersoon van 
de luisteraars; 

• neemt contact op met Stichting Voorlezen als er vragen zijn;  
• neemt deel aan scholing- en projectbijeenkomsten voor voorlezers; 
• vult één keer per jaar de enquête in waarin het project wordt geëvalueerd.  

 
Stichting Voorlezen 
 

• biedt een prettig, energiek en betrokken vrijwilligersklimaat; 
• biedt training en begeleiding; 
• biedt een onkostenvergoeding van 30 euro per voorleesteam per jaar; 
• vraagt een (gratis) Verklaring Omtrent Gedrag (VOG); 
• stelt een vrijwilligersovereenkomst op; 
• zorgt voor de benodigde informatie over het project; 
• zorgt voor gedragsregels, AVG richtlijnen en meldingsprotocol; 
• zorgt voor een WA verzekering.  

Luisteren in je leunstoel  is een voorleesproject van Stichting Voorlezen 
voor mensen met dementie. De voorlezer leest volgens voorleesrooster 
circa 20 tot 40 keer per jaar voor aan mensen met dementie. Door het 
voorlezen van verhalen en gedichten en de gesprekken die ontstaan 
voelt de luisteraar zich gezien en gehoord in wie hij/zij is.  


