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Voorwoord 
 
We beginnen het jaar 2020 vol energie en zin om voor te lezen; aan kinderen thuis, aan kinderen 
in het Onderwijsmuseum en aan mensen met dementie. Maar het jaar verloopt anders dan 
gepland.  
 
Niet anders is de betrokkenheid en het enthousiasme van onze voorlezers. Ook de relatie tussen 
onze Stichting en de voorlezers zit goed. In een enquête hebben we voorlezers van Voorleespret 
gevraagd hoe zij onze organisatie en begeleiding dit jaar ervaren. Een overgrote meerderheid 
(95%) voelt zich goed geïnformeerd en waardeert het contact met onze organisatie: de lijnen zijn 
kort, contact is duidelijk en meedenkend, inclusief ruimte voor eigen keuzes.  
 
Net voor het land ‘op slot’ gaat (vanwege de coronapandemie) organiseren we een 
partnermeeting om met onze partners te praten over het belang van voorlezen en samenwerken 
en onze rol hierin. De aanleiding is ons beleidsplan 2020-2024: Een actieve voorleescommunity. We 
vinden elkaar in het toekomstbeeld: voorlezen is een dagelijkse gewoonte voor alle leeftijden – 
net als elke dag tandenpoetsen.  
 
Door de beperkende maatregelen kan veel niet, maar ontstaan er ook nieuwe mogelijkheden, die 
wij – samen met onze voorlezers en partners – opgepakt hebben. We zijn trots op onze online 
activiteiten, zoals onze podcastserie Voorleesfeestjes voor thuis die we in samenwerking met Stichting 
Via Cultura hebben gemaakt. We hebben al doende nieuwe online vaardigheden geleerd en 
activiteiten geïnitieerd die gewaardeerd worden. Stimulerend is dit jaar de samenwerking met het 
Nationaal Onderwijsmuseum om te werken aan de randprogrammering voor hun nieuwe 
tentoonstelling boom roos vis over de leesmethode Veilig leren lezen. Verrijkend is de uitbreiding van 
het project Voorleespret met Voorleespret Plus voor scholen, gezinnen en voorlezers. Met Voorleespret 
Plus bieden we alle kinderen van de basisschool (van 4 tot 12 jaar) een voorleesprogramma waar 
we thuis kinderen stimuleren en activeren om naast voorgelezen te worden ook zelf te (leren) 
lezen.  
 
We eindigen het jaar met een rugzak vol nieuw opgedane kennis en ervaringen. Kennis en 
ervaringen die van pas zal blijven komen in de toekomst van onze Stichting.  
 
We zijn dankbaar voor het enthousiasme en de grote inzet van onze vrijwilligers en de 
samenwerking met onze partners.  
 
 
Ilse van Donkelaar 
directeur 
ilse.vd@voorlezen.org en 06-41362309 
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1. Creativiteit en ondernemerschap 
 

                                    
 
 
 
 
 
 
1.1 Inleiding 

 
Stichting Voorlezen toont in 2020 haar creativiteit en ondernemerschap in diverse nieuwe acties 
en samenwerkingen. We zijn trots op wat we gedaan en (online) geleerd hebben. Voor de eerste 
keer nodigt Stichting Voorlezen haar partners uit voor een partnermeeting. We nemen 
initiatieven om het voorlezen op een andere manier te organiseren en nieuwe (online) projecten 
te ontwikkelen. De samenwerking met het Onderwijsmuseum wordt uitgebreid. Tot slot maakt 
de Stichting een videoboodschap voor alle voorlezers van Nederland.  
 

 
1.2 Beleidsplan en partnermeeting 

 
Stichting Voorlezen nodigt haar partners uit om te spreken over voorlezen, samenwerken, het 
belang ervan en de toekomstige rol van de Stichting. De aanleiding is het beleidsplan 2020-2024 
Een actieve voorleescommunity1. We vinden elkaar in het toekomstbeeld: voorlezen is een dagelijkse 
gewoonte voor alle leeftijden - net als iedere dag tandenpoetsen.  Stichting Voorlezen werkt in de 
periode 2020 tot en met 2024 aan twee beleidslijnen. De eerste lijn: het verankeren van de huidige 
voorleesprojecten in Dordrecht en het initiëren van nieuwe voorleesprojecten. De tweede lijn: het 
initiëren van (landelijke) samenwerking tussen voorleesprojecten.  
 

 
“Het enthousiasme van Stichting Voorlezen steekt aan.” 

“Stichting Voorlezen is van niets naar dit gekomen, het kan nóg groter.” 
“Het ‘doen’ is belangrijk, daarmee doorgaan en uitbreiden.” 
“Het verenigen van mensen met dezelfde ideeën is goed.” 

 
een greep uit de reacties van onze partners 

 
 

																																																								
1 Link naar het beleidsplan: https://voorlezen.org/site/wp-content/uploads/2020/09/beleidsplan-Stichting-
Voorlezen-2020-2024-definitief.pdf 

Voorlezen in musea – een succesvolle activiteit 
voor jonge kinderen en hun ouders 
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1.3 Voorlezen in coronatijd 
 

Overzicht voorleesinitiatieven  
In de eerste lockdown2 ontstaan er talloze initiatieven rond voorlezen en lezen. We moeten 
zoveel mogelijk thuis blijven en dan zijn lezen en voorlezen prima activiteiten om met kinderen 
te doen. Veel van de initiatieven zijn dan ook gericht op kinderen en jongeren. Maar niet alle 
initiatieven zijn dat. Zo initieert het Internationaal Theater Amsterdam een voorleesmarathon 
met acteurs. De acteurs lezen voor uit het boek Decamerone met ‘de pest’ als onderwerp3. De 
boekenclub van het televisieprogramma Mondo wordt goed ontvangen en kent al snel een groot 
aantal leden. Stichting Voorlezen omarmt deze (voor)leesinitiatieven voor volwassenen. Want: 
voorlezen is voor alle leeftijden!  
 
Stichting Voorlezen neemt het initiatief om overzicht te bieden. Prettig voor de initiatiefnemers 
(van organisaties tot particulieren) en voor professionals die makkelijk het overzicht kunnen 
verliezen in dit gigantische aanbod. De Stichting richt een pagina in op haar website, genaamd: 
voorlezen in coronatijd. Op deze webpagina zijn 34 (voor)leesinitiatieven opgenomen4.  
 
Podcastserie Voorleesfeestjes voor thuis  
Vanwege de eerste lockdown kan Stichting Voorlezen de Voorleesfeestjes in het Nationaal 
Onderwijsmuseum5 niet uitvoeren. De Stichting neemt daarop het initiatief om de 
Voorleesfeestjes als podcasts op te nemen. Stichting Voorlezen maakt drie podcasts met een 
Voorleesfeestje voor thuis6. Voorlezers schrijven eigen verhalen, gedichten en animaties7 voor de 
podcasts. Stichting Via Cultura ondersteunt Stichting Voorlezen met de technische kant. De drie 
podcasts zijn in totaal 413 keer bekeken, gemiddeld 138 views per podcast8.    
 
Voorlees(stoep)bezoeken 
Tijdens het eerste voorleesseizoen van Voorleespret stopt een aantal voorlezers tijdelijk met 
voorlezen9. De Stichting onderhoudt het contact met de gezinnen door Berenjachttasjes10 te 
brengen en/of een boek uit de collectie van Dordrecht leest voor11 langs te brengen. De reacties aan 
de deur zijn hartverwarmend. Ouders en kinderen zijn blij dat er iets wordt gebracht en dat er 
aandacht is voor hun situatie. Veel gezinnen doen mee met de berenactie. De Stichting ontvangt 
foto’s van de ouders en deelt berendiploma’s uit aan de kinderen. Een aantal ouders pakt meer 
gestructureerd het voorlezen in de eigen thuistaal op. 
 
 
																																																								
2 Ook Nederland wordt getroffen door de coronapandemie. Om deze pandemie in te dammen besluit de 
Nederlandse overheid in maart 2020 tot verregaande maatregelen, zoals: het sluiten van niet essentiële winkels, 
scholen, musea, theaters en het zoveel mogelijk thuis werken.  
3 ‘Decamerone’ van Giovanni Boccaccio (jaar van schrijven: waarschijnlijk 1349-1360).  
4 Zie hier: https://voorlezen.org/site/projecten/voorlezen-in-corona-tijd/  
5 Sinds 2016 organiseert Stichting Voorlezen iedere (school)maand een Voorleesfeestje in het Onderwijsmuseum. 
Een Voorleesfeestje duurt een uur: een half uur voorlezen in een bepaald thema en een half uur een activiteit met de 
kinderen. Tijdens de eerste lockdown van 2020 kunnen deze Voorleesfeestjes fysiek niet doorgaan.  
6 De podcastserie Voorleesfeestjes voor thuis is te vinden op het YouTube kanaal van Stichting Voorlezen: 
https://www.youtube.com/watch?v=9dn-NOt2B_k&list=PLmFZaqL1hCKH-0hd0L9LlZZFrvbudPby6  
7 Er is gekozen om zelf verhalen, gedichten en illustraties te maken, omdat op gepubliceerd werk auteursrechten 
rusten waar voor betaald moet worden.  
8 Genoteerd op 9 april 2021.  
9 Aanleiding: de beperkende maatregelen in verband met de coronapandemie. 
10 Tijdens de eerste lockdown is de challenge, afkomstig uit Engeland, ook in Nederland gelanceerd: zoek en tel de 
beren voor de ramen.  
11 Dordrecht leest voor is de boekenclub van Stichting Voorlezen en de Bibliotheek AanZet voor meertalige gezinnen in 
Dordrecht. Zie verder: hoofdstuk 3 van dit jaarverslag.  
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“Ik ga vanaf volgende week weer voorlezen! Wie had dat gedacht!  

Moeder heeft naar aanleiding van het uitvoerig telefoongesprek van 
afgelopen maandag met haar man overlegd en is om! Dat is mijns inziens 

ook wel beter voor hun zoon. Dus mede dankzij jullie berenactie in 
combinatie met het telefoongesprek was dat net het nodige zetje. 

 Dat wilde ik jullie even laten weten. Dank!” 
 

aldus een voorlezer van Voorleespret (voorjaar 2020) 
 
 
Voorleespret Plus 
Kinderen ontvangen gedurende langere periodes in 2020 thuis onderwijs van hun leerkracht en 
de ouders helpen daarbij12. Al snel schrijven media over voorbeelden van ouders die hun 
kinderen hier niet goed bij kunnen ondersteunen. De anderstalige ouders die niet voldoende 
Nederlands spreken hebben vooral moeite met het begeleiden van hun kinderen bij de 
schoolopdrachten. Stichting Voorlezen signaleert dit ook bij de gezinnen die meedoen met 
Voorleespret. Het motiveert de Stichting om het project Voorleespret uit te breiden. Voorleespret is een 
taalstimuleringsproject voor kinderen van 2 tot 8 jaar. Voorleespret Plus wordt beschikbaar voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar. Voorleespret Plus heeft als doel kinderen te ondersteunen in het (leren) 
lezen. Voorlezen is bij beide projecten de basis. Vanuit voorlezen ontstaat het plezier in boeken 
en verhalen en het zelf willen (leren) lezen. Scholen zijn blij met deze uitbreiding en in het najaar 
van 2020 worden de eerste leerlingen voor dit nieuwe project aangemeld.  
 
Voorleesavond in Het Tuinhuis 
Stichting Voorlezen organiseert in het najaar een voorleesavond voor volwassenen. De directeur 
van Stichting Voorlezen rijgt fragmenten van verhalen en gedichten rond de thema’s vrijheid, 
vriendschap en verbinding aan elkaar en vertelt de luisteraars in Het Tuinhuis13 waarom deze 
voorgelezen teksten er voor haar toe doen. De reacties zijn positief. Luisteren naar en nadenken 
over de thema’s in klein groepsverband wordt gewaardeerd.  
 
 
1.4 Samenwerking met musea 
 
Dordrechts Museum 
Het voorleesjaar van Stichting Voorlezen begint in januari 2020 met de familiedagen in het 
Dordrechts Museum. Het Dordrechts Museum nodigt gezinnen met (jonge) kinderen uit om het 
museum te bezoeken en allerlei leuke activiteiten te doen. Het is een groot succes. Veel kinderen 
en hun ouders bezoeken onze voorleesplek. De kinderen luisteren met plezier en aandacht naar 
mooie verhalen. Sinds 2016 ziet Stichting Voorlezen eenzelfde enthousiasme van kinderen en 
ouders tijdens de Voorleesfeestjes in het Onderwijsmuseum (zie ook: paragraaf 2.3).  
 
 
 

																																																								
12 Dit komt door de beperkende maatregelen in verband met de coronapandemie, zowel in het voor- als najaar van 
2020.  
13 Het Tuinhuis is gevestigd in de wijk Sterrenburg van Dordrecht en is onderdeel van een groter burgerinitiatief de 
Tuin van Sterrenburg. De Tuin van Sterrenburg heeft het doel om meer cohesie tussen de Sterrenburgers te 
realiseren door onder andere activiteiten in Het Tuinhuis en het park te organiseren. De voorleesavond van Stichting 
Voorlezen was één van de vier kunstige avonden in het park om Sterrenburgers iets fijns te kunnen bieden in de 
periode waarin coronamaatregelen het ‘gewone’ leven beperken.  
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Nationaal Onderwijsmuseum 
Het Nationaal Onderwijsmuseum benadert Stichting Voorlezen om samen te werken rond de 
nieuwe tentoonstelling boom roos vis14 over de leesmethode Veilige leren lezen.  
De tentoonstelling biedt zowel een nostalgische herkenning als informatie over hoe we leren 
lezen, hoe de methode zich ontwikkeld heeft in een veranderde wereld, hoe leuk lezen kan zijn en 
vooral dat het van levensbelang is. De tentoonstelling is ingebed in een randprogrammering over 
de nu zeer actuele problematiek van de gestaag dalende leesvaardigheid van de Nederlandse jeugd. 
Het Nationaal Onderwijsmuseum heeft Stichting Voorlezen benaderd voor deze rand-
programmering. Ten eerste, omdat voorlezen belangrijk is voor leesmotivatie van kinderen. Ten 
tweede, omdat Stichting Voorlezen een groot lokaal netwerk heeft en ervaring heeft met het 
bereiken van taalarme15 gezinnen.    
 
In de randprogrammering onderzoekt Stichting Voorlezen nieuwe mogelijkheden om (voor) 
leesplezier te bevorderen. De Stichting zet hiervoor een aantal pilotprojecten op met nieuwe 
(voor)leesactiviteiten voor specifieke doelgroepen. De Stichting richt zich op doelgroepen die 
drempels ervaren en niet (makkelijk) tot (voor)lezen komen, zoals jongeren16 en taalarme 
gezinnen17. De pilotprojecten worden lokaal uitgevoerd en resulteren in toolkits waarmee de 
activiteiten landelijk kunnen worden uitgerold. Deze nieuwe voorleespilots sluiten goed aan bij de 
toekomstplannen van Stichting Voorlezen (zie ook: paragraaf 1.2). De tentoonstelling boom roos vis 
wordt in het najaar 2021 gestart en zal een jaar duren.    
 
 
1.5 Voorlezers van Nederland – bedankt  
 
Op 17 november viert de Stichting haar verjaardag, samen met haar voorlezers en partners. Dit 
jaar vieren de Stichting haar zesde verjaardag, maar kan dit niet groots doen, zoals in voorgaande 
jaren. Dat is jammer, maar het biedt ook een nieuwe kans. De Stichting besluit een 
videoboodschap te maken voor alle voorlezers in Nederland. In deze videoboodschap 
portretteren we drie voorlezers - een leerkracht (in het Oosten van het land), een ouder (uit 
Noord-Holland) en een vrijwilliger (Dordrecht) – en bedanken we alle voorlezers voor al hun 
voorleesmomenten.  
 

 
‘Hoeveel ouders, grootouders, leerkrachten, docenten, kinderen, jongeren, 

ouderenwerkers, vrijwilligers, peuterleidsters, bibliotheekconsulenten hebben vandaag 
voorgelezen? We weten het niet. Voorlezers zijn nog nooit geteld.  

Maar het moeten er echt heel veel zijn.  
 

Voorlezen doet zoveel. Maar voorlezen is niks zonder voorlezers en … mooie boeken. 
Wij zeggen het zo: Voorlezers vormen de zachte kracht voor een meer geletterde, 

sociale en inclusieve samenleving. Dat mag wel eens gezegd. En daarom voorlezer van 
Nederland: een dikke dank je wel! Jij bent van grote betekenis!  

En weet je, je bent niet alleen. We zijn met heel veel.’ 
 

																																																								
14 boom roos vis is de werktitel van de nieuwe tentoonstelling over de leesmethode Veilig leren lezen. 
15 Met een taalarm gezin wordt bedoeld: een gezin waar weinig tot niet wordt voorgelezen, weinig tot niet wordt 
gepraat met kinderen en waar de woordenschat en taalbegrip bij de kinderen derhalve achterblijft.  
16 Bron: https://www.ocwincijfers.nl/verantwoord-begroten/internationaal/eu2020-strategie/percentage-15-jarige-
leerlingen-met-lage-leesvaardigheden 
17 Bron: https://onderzoeksredactie.fhj.nl/onderzoek/leesproblemen-onder-kinderen-de-oorzaken-en-oplossingen/ 
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Monsters onder mijn bed  
gedicht van Manya van ’t Loo 

 
 

Elke nacht onder mijn bed 
hebben de monsters veel pret 

Mijn moeder zegt: ze zijn niet echt, 
maar zij weet niets van het gevecht 

tussen de ridder en de draak 
van de heks die ’s avonds vaak 

heel even langs mijn ramen krast 
en van het spook in mijn kledingkast. 

 
Maar ’s ochtends als de zon opkomt 

en alle geluiden zijn verstomd 
ben ik de ridder die de draak verslaat 

en is het spook mijn beste maat. 
Ga ik bij de heksen op de thee 
en neem ik alle monsters mee. 

 
Als het vanavond donker is 

en het gaat weer helemaal mis 
doe ik misschien wel iets geks 

samen met de ridder, de draak, het spook en de heks. 
Dan duik ik eens onder mijn bed 

en hebben we met de monsters monsterlijk veel pret. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Dit gedicht is geschreven voor de podcastserie Voorleesfeestjes voor thuis. 
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2. Voorleespret 
 

         
 
 
 
 
 
 
2.1  Inleiding 
 
Voorleespret is het taalstimuleringsproject van Stichting Voorlezen voor basisscholen in Dordrecht. 
Het project omvat in 2020: Voorleespret (thuis voorlezen), de Voorleesfeestjes in het 
Onderwijsmuseum, de pilot Voorleesfeestjes in andere talen en de Zomerschool Dordrecht. Het 
project kent in dit (eerste) coronajaar een andere uitvoering dan in voorgaande jaren. In een 
enquête onder de voorlezers geeft een overgrote meerderheid van de voorlezers aan (95%) dat ze 
goed zijn geïnformeerd door de Stichting en dat ze de organisatie en het contact met ons 
waarderen: de lijnen zijn kort, contact is duidelijk en meedenkend, inclusief ruimte voor eigen 
keuzes.  
 
 
2.2  Voorleespret in Dordrecht 
 
Voorleespret in ‘gewone’ vorm is als volgt. Gedurende een voorleesseizoen van een half jaar leest 
een vrijwillige voorlezer elke week een uur voor aan kinderen thuis. Tijdens deze voorlees-
bezoeken stimuleert de voorlezer de ouder het voorlezen over te nemen, het bibliotheekbezoek 
te integreren en regelmatig de Voorleesfeestjes van de Stichting te bezoeken. Ook bezoekt de 
voorlezer samen met het voorleesgezin kinderboekwinkel de Giraf. De Giraf en de Stichting 
geven samen een boekenbon van vijftien euro aan alle voorleesgezinnen. De deelnemende 
kinderen, ouders, voorlezers en leerkrachten worden uitgenodigd voor de feestelijke afsluiting 
van het project.  
 
Voorleespret is in dit (eerste) coronajaar in aangepaste vorm uitgevoerd. Niet lang na de start van 
het eerste voorleesseizoen van dit jaar is de eerste lockdown een feit. Er vallen fysieke 
voorleesbezoeken uit die vervangen worden door voorleesstoepbezoeken (zie ook: paragraaf 1.3). 
De eerste voorleesgroep wordt verlengd tot het einde van het jaar. De bezoeken aan de 
bibliotheek en de Giraf worden bemoeilijkt wegens verplichte sluiting van bibliotheken en 
winkels, maar worden zo veel mogelijk gedaan.  

Voorlezen is een sociaal moment.  
Ook de Voorleespret stoepbezoeken. 
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Ook het meenemen naar Voorleesfeestjes komt dit jaar niet goed van de grond, omdat musea 
dicht zijn en de Voorleesfeestjes niet gegeven kunnen worden. Wanneer fysieke voorlees-
bezoeken niet door kunnen gaan, verzinnen voorlezers andere manieren om contact te houden 
met hun voorleesgezinnen. Het tweede voorleesseizoen is kleiner dan gewoonlijk, omdat de 
eerste voorleesgroep het project nog niet heeft beëindigd en het heel lastig is voor leerkrachten 
om nieuwe ouders te informeren en te stimuleren zich aan te melden voor het project.  
 
Voorleespret wordt in nauwe samenwerking met basisscholen uitgevoerd. Dit jaar doen vijf scholen 
mee: de Fontein, de Albatros, de Mondriaan, Don Bosco en Prinses Juliana. Via deze scholen 
doen in 2020 72 gezinnen mee met Voorleespret waarvan 12 gezinnen met Voorleespret Plus. In 2020 
zijn gesprekken gevoerd met de Statenschool, de Mozaïek, de Regenboog en de Ikra voor de 
(her)start van het project. Ook twee speciaal onderwijs basisscholen hebben belangstelling 
getoond: de Atlas en Kiem. Het steunpakket van de overheid om opgelopen achterstanden aan te 
pakken kan behulpzaam zijn voor scholen om Voorleespret te kunnen inkopen18.  
 
In de tabellen hieronder staan de resultaten per voorleesseizoen op een rij. De getallen 1 t/m 10 
wijzen op het aantal seizoenen dat scholen meedoen met Voorleespret.  
 
 

Voorleespret – gezinnen 
2020 

School 01-jan-2020 instroom   totaal uitstroom 31-dec-2020 
de Fontein 
Voorleespret 9 
Voorleespret 10 

 
3 
0 

 
0 
2 

 
3 
2 

 
3 
0 

 
0 
2 

de Albatros 
Voorleespret 6 
Voorleespret 7 

 
3 
0 

 
0 
5 

 
3 
5 

 
3 
1 

 
0 
4 

de Mondriaan 
Voorleespret 4 
Voorleespret 5 
Voorleespret 6 

 
9 
0 
0 

 
0 
5 
2 

 
9 
5 
2 

 
9 
5 
0 

 
0 
0 
2 

Don Bosco 
Voorleespret 3 
Voorleespret 4 
Voorleespret 5 

 
9 
0 
0 

 
0 
7 
7 

 
9 
7 
7 

 
9 
7 
0 

 
0 
0 
7 

Pr. Juliana 
Voorleespret 1 
Voorleespret 2 
Voorleespret 3 

 
9 
0 
0 

 
0 
6 
5 

 
9 
6 
5 

 
9 
6 
0 

 
0 
0 
5 

totaal 33 39 72 52 20 
 
 
Aan het eind van het voorleesseizoen evalueren de voorlezers de voortgang van het project in 
hun voorleesgezinnen via een digitale enquête. Het is goed te beseffen dat deze evaluatie 
subjectief van aard is. Voorlezers geven hun eigen oordeel over het resultaat van het project. Per 
vraag geven voorlezers hun oordeel aan op een schaal van 1 (heel weinig) naar 5 (heel veel). In 
2020 zijn de resultaten van de twee voorleesseizoenen samengevoegd. 

																																																								
18 Meer info: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/extra-geld-onderwijs-door-
coronacrisis/subsidieregeling-inhaal--en-ondersteuningsprogramma’s-onderwijs-2020--2021 
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Evaluatie Voorleespret - kinderen 
2020 

kind kan zich beter concentreren 66,7% 
kind gebruikt nieuwe woorden  66,6% 
kind maakt betere zinnen 75,0% 
kind praat meer tijdens voorlezen 91,7% 
kind heeft plezier in voorlezen 91,7% 

 
Evaluatie Voorleespret – ouders 

2020 
ouder leest zijn kind voor19 50,0% 
ouder leest voor in eigen taal 20,8% 
ouder leest in het Nederlands voor  20,8% 
ouder leest in eigen taal en in het Nederlands voor 20,8% 
ouder doet actief mee 41,7% 

 
De voorlezers vertellen in de enquête ook over hun mooiste herinnering aan het voorleesgezin.  
 
 

“Hoe hij elke keer als ik kwam, meteen enthousiast op de bank ging zitten. Zijn gretigheid  
om naar de verhalen te willen luisteren die ik mee had gebracht.” – een voorlezer 

 
 “Ik merkte dat we aan elkaar gehecht raakten.” – een voorlezer 

 
“Het voorlezen kende hobbels. Hij kon zich slecht concentreren. Maar het bezoek aan  

de Giraf is een herinnering met een gouden randje. Voorafgaand aan het winkelbezoek  
had ik voorgelezen over een bezoek aan de boekwinkel. We stapten naar binnen en  

meteen nam hij het initiatief en veroverde alle harten van de dames in de Giraf en van mij.”  
 – een voorlezer 

 
 

De kwantitatieve en kwalitatieve resultaten, zoals hierboven beschreven, schetsen een positief 
beeld van het effect van Voorleespret. Het plezier in voorlezen én het betrekken van de ouder lukt 
in de meeste matches tussen de voorlezers en de gezinnen. Niet altijd wordt dit resultaat 
vanzelfsprekend behaald. De Stichting is trots op haar voorlezers die alles uit de kast trekken om 
contact te krijgen, kinderen te verleiden tot samen lezen en spelen en de ouder aan te moedigen. 
Het ondersteunen van het voorlezen thuis is een interventie die werkt. Ook in dit (eerste) 
coronajaar waarin we het project in aangepaste vorm hebben moeten realiseren.  
 
Wij hebben dit jaar extra ervaren hoe belangrijk onze betrokkenheid bij de gezinnen is geweest. 
Veel van ‘onze’ gezinnen hebben familie in het buitenland die ze niet (makkelijk) konden 
bezoeken. Het omzien naar en het brengen van voorleesplezier en boekplezier is van grote 
betekenis, juist in ‘onze’ gezinnen en juist in dit jaar met beperkende coronamaatregelen.  
 
Wij hebben dit (corona) jaar extra geïnvesteerd in contact met onze voorlezers. In de enquête is 
voorlezers hiernaar gevraagd. Een overgrote meerderheid van de voorlezers (95,8%) voelt zich 
voldoende tot goed geïnformeerd gedurende de uitvoering van hun vrijwilligerswerk.  

																																																								
19 37,5% van de voorlezers geeft aan niet te weten of de ouder de kinderen voorleest.  
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Verder waarderen voorlezers het contact met de organisatie: de lijnen zijn kort, contact is 
duidelijk en meedenkend, inclusief ruimte voor eigen keuzes. 
 
 
2.3  Voorleesfeestjes in het Onderwijsmuseum 
 
De Voorleesfeestjes in het Onderwijsmuseum in ‘gewone’ vorm is als volgt. Iedere derde zaterdag van de 
maand organiseert de Stichting een Voorleesfeestje in het Nationaal Onderwijsmuseum. Een 
Voorleesfeestje is een laagdrempelige voorleesactiviteit van een uur voor gezinnen met jonge 
kinderen in Dordrecht en omgeving. Eerst lezen we voor (een gedicht, een verhaal) rond een 
bepaald thema en daarna doen we een activiteit. Na afloop kiezen de kinderen een boek uit de 
Boekenkast20 die ze mee naar huis nemen om verder in (voor) te lezen. Op deze manier dragen 
we het leesplezier uit naar jonge kinderen en hun ouders én dragen we een steentje bij aan het 
verrijken van het taalaanbod bij de gezinnen thuis. Boeken horen erbij. Altijd.  
 
Sinds 2016 is gestaag gewerkt aan het bereiken van jonge kinderen en hun ouders. Stichting 
Voorlezen zet met name in op het bereiken van kinderen uit taalarme gezinnen21. Voorlezers van 
Voorleespret enthousiasmeren hun gezinnen een Voorleesfeestje te bezoeken en soms lukt dat. 
Ook zet de Stichting haar netwerk in om ouders met kinderen te bereiken die anders niet naar 
musea gaan en thuis niet voorlezen. Hierdoor is de groep bezoekers divers van aard. Ze 
verschillen in herkomst, opleiding, werk, in wel of in niet thuis voorlezen. De overeenkomst van 
alle bezoekers is dat ze onze Voorleesfeestjes waarderen. De groep kent (kende) een vaste kern 
die twee keer of meer komt, dit is bijna een kwart van onze bezoekers. In de afgelopen jaren 
ontvangen we steeds meer bezoekers. Met een (laatste) hoogtepunt in januari (37 bezoekers) en 
februari (38 bezoekers) en 11 gezinnen die op de wachtlijst zijn gezet omdat er echt geen plaats 
meer was.  
 
De coronapandemie met de daarbij horende beperkende maatregelen stelt de Stichting voor een 
uitdaging. Tijdens de eerste lockdown heeft Stichting Voorlezen drie podcasts gemaakt met een 
Voorleesfeestje voor thuis (zie ook: paragraaf 1.3). Het voordeel van deze podcasts is dat ze altijd 
bekeken kunnen worden door alle kinderen in heel Nederland en daarbuiten. Het nadeel is dat 
wij niet (tot nauwelijks) contact hebben met de kinderen die de podcasts bekijken. Het aantal 
views van onze podcasts is22:  
 

• Monsters (april) – 193 views 
• Picknicken (mei) – 133 views 
• Een nieuw land (juni) – 87 views 

 
In september en oktober (tussen de eerste en tweede lockdown in) organiseren we weer fysieke 
Voorleesfeestjes; steeds in twee tijdvakken en met een beperkt aantal kinderen. Het voordeel is 
dat er ‘gewoon’ contact is tussen de kinderen en de voorlezers.  
Het nadeel is dat de groepen klein zijn, soms te klein. In september en oktober ontvangen we 39 
bezoekers in vier Voorleesfeestjes. In het begin van dit jaar ontvingen we ditzelfde aantal in één 
Voorleesfeestje!  

																																																								
20 Het Nationaal Onderwijsmuseum heeft sinds 2016 een oude schoolkast hiervoor beschikbaar gesteld. Stichting 
Voorlezen ontvangt van particulieren tassen met boeken die de Stichting door kan geven aan kinderen die meedoen 
met voorleesprojecten.  
21 Doordat de Voorleesfeestjes zo anders zijn uitgevoerd in dit (eerste) coronajaar is het niet mogelijk om het 
percentage uit te rekenen van het aantal bezoekers uit taalarme gezinnen. 
22 Genoteerd op 9 april 2021.  
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2.4  Voorleesfeestjes in andere talen 
 
Het plan is dit jaar voor het eerst Voorleesfeestjes in andere talen te organiseren. De aanleiding 
zijn alle meertalige kinderen in Dordrecht23. De Stichting wil deze kinderen niet alleen in het 
Nederlands aanmoedigen om een grote woordenschat  en een groot taalbegrip te ontwikkelen 
(zie ook: paragraaf 2.2 en 2.3), maar ook in de thuistaal. Door de coronapandemie en de 
beperkende maatregelen is deze pilot dit jaar niet gestart. De Stichting heeft, in samenwerking 
met het Onderwijsmuseum, besloten deze pilot op te nemen in de randprogrammering bij de 
tentoonstelling boom roos vis (zie ook: paragraaf 1.3) 
 
 
2.5  Zomerschool Dordrecht 
 
Dit jaar doet Stichting Voorlezen voor de vierde keer mee aan de Zomerschool Dordrecht. Dit 
jaar maken we een voorleesprogramma voor de jongste kinderen op alle locaties. Vier keer lezen 
voorlezers van Stichting Voorlezen gedurende een half uur voor. Op de andere dagen lezen de 
leerkrachten voor. Het overkoepelende thema is inclusiviteit. Het voorlezen wordt op een leuke 
manier geïntroduceerd en uitgebreid met verwerkingsopdrachten. De voorlezers worden warm 
onthaald door de kinderen. De Stichting vindt het belangrijk dat leerkrachten meedoen tijdens de 
voorlees halfuurtjes. Leerkrachten zijn immers het goede (lees)voorbeeld voor de leerlingen. Niet 
alle leerkrachten zijn betrokken geweest bij onze voorleesmomenten. Een aandachtspunt voor 
volgend jaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
23 Het aantal meertalige kinderen in Dordrecht is niet bekend. Wel is bekend dat in de grote steden van Nederland de 
helft van de kinderen meertalig opgroeien. Meertaligheid is in Nederland een gegeven.  
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Samen zijn we WIJ 

gedicht van Ilse van Donkelaar 
 
 

Ik ben ik 
Jij bent jij 

Samen zijn we WIJ 
 

Ik ben lief 
Jij bent lief 

Samen zijn we LIEF 
 

Ik ben stout 
Jij bent stout 

Samen zijn we STOUT 
 

Want hé, weet je wat het mooie is? 
 

Het verschil tussen jou en mij 
Het verschil tussen lief en stout 

Het verschil tussen dag en nacht 
 

Zonder dag en nacht kunnen we niet leven 
Zonder lief en stout kunnen we niet leren 

Zonder jou en mij maakt WIJ niet compleet  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dit gedicht is geschreven voor de Zomerschool Dordrecht.  
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3. Dordrecht leest voor 
 

      
 
 
 
 

 
3.1. Inleiding 
 
Stichting Voorlezen vindt het stimuleren van voorlezen in alle talen belangrijk, omdat 
meertaligheid in Nederland een ‘gewoon’ gegeven is. In de grote steden van Nederland spreekt de 
helft van de kinderen meerdere talen. Voorlezen is een belangrijk instrument om de 
taalontwikkeling van kinderen te bevorderen, dus ook de meertalige ontwikkeling van kinderen. 
Stichting Voorlezen en de Bibliotheek AanZet hebben de handen ineen geslagen en zijn samen 
verantwoordelijk voor het project Dordrecht leest voor.  
 
 
3.2. Obstakels om thuis in de eigen taal voor te lezen 
 
Dordrecht leest voor is dé boekenclub voor meertalige gezinnen in Dordrecht. Het project is 
geïnitieerd door Stichting Voorlezen en de Bibliotheek AanZet. Met dit project willen we 
obstakels wegnemen die anderstalige ouders ervaren als ze hun kinderen in de eigen thuistaal 
willen voorlezen. Aan de ene kant zijn het praktische obstakels, zoals: de bibliotheek heeft 
onvoldoende budget om een uitgebreide collectie van anderstalige (prenten)boeken aan te bieden. 
Aan de andere kant vormen ideeën over voorlezen in de thuistaal obstakels, zoals: professionals 
die anderstalige ouders adviseren thuis alleen in het Nederlands voor te lezen terwijl thuis een 
andere taal gesproken wordt tussen ouders en kinderen.  
 
Dordrecht leest voor heeft vier onderdelen;  
 

1. We lenen (prenten)boeken in andere talen aan elkaar uit. 
2. We bieden (prenten)boeken in andere talen aan op laagdrempelige locaties. 
3. We organiseren voorleesactiviteiten voor en met meertalige gezinnen in andere talen.  
4. We organiseren kennissessies voor professionals en vrijwilligers over meertaligheid.  

 
 
 
 

Voorlezen is waardevol. 
De liefde voor boeken overstijgt alle taalgrenzen. 
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3.3. Drie voorleesregels 
 
Stichting Voorlezen heeft contact met kinderen die meertalig opgroeien. We ontmoeten ze via 
Voorleespret en de Voorleesfeestjes in het Onderwijsmuseum. Deze kinderen kunnen meerdere talen 
tegelijkertijd leren. Of ze alle talen goed leren, hangt voor een belangrijk deel af van de 
taalomgeving thuis. Groeien kinderen op in een rijke taalomgeving dan worden ze regelmatig 
voorgelezen, wordt er met ze gepraat over verschillende onderwerpen en worden ze uitgenodigd 
om eigen gedachten en ideeën te verwoorden. Voor meertalige kinderen is het belangrijk dat deze 
taalomgeving rijk is voor álle talen die zij in het dagelijks leven spreken24. We hebben daarom drie 
duidelijke voorleesregels opgesteld voor ouders die hun kind(eren) meertalig opvoeden:  
 

 
Drie voorleesregels voor anderstalige ouders  

die hun kinderen meertalig opvoeden:  
 

1. Zorg dat je kind in alle talen wordt voorgelezen die hij/zij in 
het dagelijkse leven spreekt en nodig heeft. 

2. Lees jouw kind voor in de taal die jij met hem/haar spreekt. 
3. Omring je kind met voorlezers die met jouw kind in de  

andere taal/talen spreken. 
 

 
Deze voorleesregels communiceren de Stichting en de Bibliotheek AanZet ook met hun 
vrijwilligers en consulenten die in contact staan met anderstalige ouders die hun kinderen 
meertalig opvoeden.  
 
  
3.4. Samenwerking met Dordtse ondernemers 
 
Sinds een aantal jaar maken de Bibliotheek AanZet en Stichting Voorlezen zich hard om de 
kennis over meertalige ontwikkeling van kinderen bij professionals en ouders te vergroten, het 
voorlezen in de thuistalen te stimuleren en de collectie van prentenboeken in vreemde talen uit te 
breiden. Het project Dordrecht leest voor is opgenomen in het wijkgerichte werken van de 
bibliotheek. Het project wordt door Stichting Voorlezen veelvuldig onder de aandacht gebracht 
bij de voorlezers en ouders van Voorleespret.  
 
Dit jaar is de stap gezet voor meer samenwerking met Dordtse ondernemers die bekend zijn met 
meertaligheid in hun eigen leven en dat van hun klanten. Deze samenwerking is belangrijk, omdat 
onze doelgroep (meertalige gezinnen) niet (altijd) in de bibliotheek komt en niet (of weinig) 
bekend is met het belang van voorlezen in de eigen thuistaal. Halverwege dit jaar hebben we de 
eerste uitleenplek van Dordrecht leest voor geopend bij Bakkerij Samen25. De plek is bedoeld om 
kinderboeken in andere talen onderling te lenen. En ook om – op termijn – voor te lezen in 
verschillende talen26.  
 

																																																								
24 Bron: Het meertalige kind van Marinella Orioni. 
25 Bakkerij Samen is de bakkerij van een Iraans-Afghaans echtpaar dat elkaar in Nederland heeft ontmoet en sinds 
2019 de bakkerij in de Dordtse binnenstad runt.  
26 In 2019 heeft Stichting Voorlezen een eerste keer – succesvol – voorgelezen in verschillende talen in Bakkerij 
Samen. Als de coronapandemie terug gedrongen is en we weer met meer mensen in de bakkerij mogen, dan zullen 
we het voorlezen in verschillende talen in de bakkerij weer oppakken.  
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3.5. Collectie prentenboeken in vreemde talen 
 
We richten ons de komende jaren vooral op het uitbreiden van de collecties van (prenten)boeken 
in drie talen: Arabisch, Pools en Turks. De keuze van deze talen ligt in het gegeven dat in 
Dordrecht veel mensen wonen die deze talen met hun kinderen spreken. De collectie bevindt 
zich op drie plekken:  
 

1. de Bibliotheek AanZet - locatie Crabbehof en in de online collectie. 
2. bij Stichting Voorlezen – in het eigen kantoor + de Facebookpagina Dordrecht leest voor. 
3. bij particulieren – in de eigen boekenkasten.  

 
De collectie van de bibliotheek en Stichting Voorlezen is voor iedereen toegankelijk. Het streven 
is om de particuliere collecties te ontsluiten voor de Dordtse ouders die hun kinderen ook in het 
Arabisch, Pools en Turks opvoeden.  
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Ik heb twee landen in mijn hart 
gedicht van Ilse van Donkelaar 

 
Ik heb twee landen in mijn hart. 
Het land waar ik geboren ben. 

Het land waar ik nu woon. 
 

Soms vragen mensen mij: 
Van welk land houd jij het meest? 

Maar, ik kan niet kiezen. 
 

Mijn antwoord is een vraag: 
Van welk been houd jij het meest? 

Van het rechter of het linker? 
 

Precies, van beiden evenveel.  
Zo zit het ook bij mij.  

Ik heb twee landen in mijn hart.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dit gedicht is geschreven voor de podcastserie Voorleesfeestjes voor thuis. 
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4. Luisteren in je leunstoel 
 

       
 
 
 
 
 
 
4.1  Inleiding 
 
Voorlezen aan mensen met dementie is waardevol. Via de voorlezers bied je de mens met 
dementie (opnieuw) toegang tot het plezier van boeken en verhalen. En tot een fijn contact; je 
praat en je lacht met elkaar, de luisteraars voelen zich gezien. De Stichting heeft het project 
Luisteren in je leunstoel in de eerste maanden van dit jaar op vier locaties uitgevoerd. De 
coronamaatregelen maken het niet mogelijk om de voorleesbezoeken fysiek voort te zetten27.  
 
 
4.2  Voorleesbezoeken 
 
Luisteren in je leunstoel in ‘gewone’ vorm is als volgt. Iedere week lezen voorlezers voor aan een 
groepje bewoners (maximaal acht bewoners) met dementie. Gedurende het voorleesbezoek 
wordt afwisselend voorgelezen, gekletst en gezongen. Natuurlijk ontbreekt het kopje thee of 
koffie met iets lekkers erbij niet. De voorlezers lezen een paar weken lang voor rond een bepaald 
thema. Voorlezers nemen verschillende verhalen en gedichten mee rond dit thema en kiezen op 
locatie, en in interactie met de luisteraars, welk verhaal en welk gedicht ze voorlezen. Daarnaast 
nemen voorlezers voorwerpen mee die het thema op een andere manier, via de andere zintuigen, 
overbrengen.  
 
Luisteren in je leunstoel is in dit (eerste) coronajaar tot half maart uitgevoerd en daarna tot stilstand 
gekomen. Vanaf het voorjaar gelden strenge bezoekregels en is er geen mogelijkheid voor onze 
voorlezers om op locatie te komen voorlezen. De Stichting kiest ervoor het voorlezen niet via 
livestream aan te bieden. Het voorlezen aan mensen met dementie heeft, volgens ons, fysiek 
contact en fysieke nabijheid nodig om tot de resultaten te komen, zoals hierboven beschreven. In 
het najaar is een andere uitvoering onderzocht: voorlezen aan twee bewoners en met een 
mondkapje. Maar de tweede golf met coronabesmettingen maakt dat we deze vorm niet in de 
praktijk kunnen uitproberen.  
 

																																																								
27 Het coronavirus slaat in 2020 hard toe in de verzorgingshuizen. De regering legt beperkende maatregelen op voor 
bezoek van familieleden en vrijwilligers. Deze maatregelen blijven het hele jaar 2020 van kracht.  

Voorlezen is een fysieke activiteit. 
Zeker voor mensen met dementie. 
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Luisteren in je leunstoel is in 2020 uitgevoerd op drie locaties van het Parkhuis28. In Rotterdam 
wordt het project in het verzorgingshuis Den Hoogenban29 uitgevoerd. Dit jaar meldt het 
verzorgingshuis De Crabbehoven zich aan als nieuwe locatie, maar de start van het project wordt 
uitgesteld.  
 
Dit jaar heeft de Stichting zeven (potentiële) nieuwe voorlezers getraind. Ze hebben één van de 
twee voorbereidende workshops gevolgd, te weten: de workshop Dementie en communicatie. De 
voorlezers ontvangen in 2021 de tweede workshop, te weten: Dementie en voorlezen. 
 
 
4.3  Voorleespakketten 
 
De Stichting heeft circa 30 voorleespakketten en 4 voorleesbezoeken beschikbaar voor de 
voorlezers. Een voorleespakket is een document met tips voor voorlezers van boektitels, 
verhalen en gedichten en liedjes, om voor te lezen en te zingen tijdens de voorleesbezoeken. Een 
voorleesbezoek is een document waarin één voorleesbezoek van een uur is uitgewerkt met een 
keuze van verhalen, gedichten, liedjes en tips rond een thema. Het vinden van geschikt 
voorleesmateriaal vraagt veel tijd van de voorlezers. Het is daarom fijn voor voorlezers om op 
documenten met voorleestips en uitgewerkte voorleesbezoeken terug te kunnen vallen.  
 
 
4.4  Vooruitblik 
 
Stichting Voorlezen wacht met ongeduld op het weer ‘open’ gaan van de samenleving en we weer 
op bezoek kunnen in de verzorgingshuizen om Luisteren in je leunstoel op alle (nieuwe) locaties 
opnieuw op te starten. De verwachting is dat het project heropgestart kan worden zodra de 
bewoners en het personeel van de verzorgingshuizen zijn ingeënt en de besmettingen zijn terug 
gelopen30.  
 
Dit jaar is Stichting Voorlezen partner geworden van het burgerinitiatief de Tuin van Sterrenburg. 
Sterrenburg is een woonwijk in Dordrecht waar relatief veel ouderen wonen. Deze samenwerking 
biedt mogelijkheden om Luisteren in je leunstoel 1-op-1 aan te bieden aan thuiswonende ouderen 
(met dementie) in Sterrenburg en/of als groepsactiviteit in Het Tuinhuis31.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
28 Het Parkhuis is een verzorgingshuis in Dordrecht. www.parkhuis.nl  
29 Den Hoogenban is onderdeel van het Laurenshuis. www.laurenshuis.nl 
30 Begin 2021 is het vaccinatieprogramma onder de bewoners en het personeel van verzorgingshuizen van start 
gegaan en het aantal besmettingen is flink teruggelopen.  
31 Het Tuinhuis is de horecagelegenheid van de Tuin van Sterrenburg. Het is gelegen aan de rand van het 
Sterrenburgpark en wordt graag aangedaan door ouderen uit Sterrenburg.  
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Picknicken 
gedicht van Ilse van Donkelaar 

 
Picknicken is: 

een grote tas met eten en drinken, 
in bakjes en pakjes 

met liefde gemaakt en verpakt. 
 

Picknicken is: 
buiten eten en spelen, 

lachen en rennen, 
de hele tijd door. 

 
Picknicken is: 
in de natuur,  

een bos of een strand,  
heerlijke geuren, prachtige kleuren. 

 
Picknicken is: 

anders dan thuis 
en niet zo heel vaak 

vrij en blij met elkaar. 
 

Picknicken is: 
een raar woord 

dat niet goed kan zeggen 
wat ik vind dat picknicken is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dit gedicht is geschreven voor de podcastserie Voorleesfeestjes voor thuis.  
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5. Organisatie 
 

 

               
 
 
 
 
 
 
       
5.1 Inleiding 
 
Stichting Voorlezen houdt van aanpakken en kijkt liever naar mogelijkheden dan naar 
onmogelijkheden (het glas is halfvol), samen met vrijwilligers en partners, en binnen de financiële 
middelen die beschikbaar zijn. De Stichting heeft dit jaar nieuwe kennis opgedaan en online 
vaardigheden verworven. Sinds eind dit jaar delen de Bibliotheek AanZet en Stichting Voorlezen 
het kantoortje boven de Giraf. Dit jaar hebben we financieel positief afgesloten, ondanks minder 
inkomsten door de coronacrisis.   
 
 
5.2  Directeur, projectondersteuner en vrijwilligers  
 
De Stichting wordt bestuurd door een enthousiaste en betrokken directeur, tevens initiatiefnemer 
van Stichting Voorlezen32. Zij wordt daarbij geholpen door de projectondersteuner33.  De 
Stichting heeft dit jaar geïnvesteerd in een netwerkcoördinator34 die als taak heeft het werven van 
nieuwe scholen voor het project Voorleespret. De gesprekken hebben eind 2020 nog niet geleid tot 
aanmeldingen van nieuwe scholen35.  
 
Zoals elk jaar kan Stichting Voorlezen rekenen op haar vrijwilligers. Al hoewel de corona-
pandemie een flinke streep zet in wat vrijwilligers kunnen en durven te doen. Een aantal 
voorlezers moet stoppen met voorlezen vanwege de sluiting van musea en verzorgingshuizen. 
Een aantal voorlezers stopt zelf tijdelijk met voorlezen vanwege het risico besmet te raken met 
het coronavirus.  

																																																								
32 De directeur is Ilse van Donkelaar van Ilse Verbindt. Ilse Verbindt is een zelfstandig ondernemer die sociale 
projecten initieert om verandering in het sociale domein te realiseren. www.ilseverbindt.nl   
33 Martine Korkmaz is in 2019 als voorlezer bij Stichting Voorlezen begonnen. Eind 2019 krijgt ze een nul-
urencontract (als projectmedewerker) om de directeur te ondersteunen.   
34	Siham Nahari van TALENTAAL heeft de opdracht voor netwerkcoördinator (in 2019 projectleider genoemd) 
van Stichting Voorlezen in 2020 uitgevoerd.  
35 Begin 2021 melden twee nieuwe scholen zich dat ze mee willen doen met Voorleespret.  

Stichting Voorlezen heeft een 
cultuur van aanpakken en het glas is halfvol.   
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De Stichting is blij met (nieuwe) vrijwilligers die meedoen met nieuwe initiatieven die de Stichting 
initieert. Mede door hun inzet, kennis en vaardigheden, zijn deze initiatieven kwalitatief van hoog 
niveau. Dit jaar bestaat de groep vrijwilligers uit: 
 

• voorlezers  
• boekenkastvrijwilligers  
• ontwerper 
• redacteur en helpers website en nieuwsbrief  

 
In de onderstaande tabel is te zien hoeveel vrijwilligers zich in 2020 ingezet hebben bij de 
verschillende voorleesprojecten, hoeveel vrijwilligers voor het eerst zijn gestart en hoeveel 
vrijwilligers definitief gestopt zijn bij de Stichting. Naast deze actieve groep vrijwilligers heeft de 
Stichting contact met mensen die benaderd mogen worden voor een voorleesproject of – 
activiteit die bij hen past, qua opzet en qua tijdsmoment en –investering. In totaal heeft Stichting 
Voorlezen contact met 200 (potentiële) vrijwilligers. 
 

Vrijwilligers 
2020 

Project/evenement aantal aantal nieuwe aantal definitief gestopte 
Voorleespret  47 16 6 
Voorleesfeestjes 12 2 3 
Boekenkast 2 0 2 
Zomerschool 3 0 1 
Luisteren in je leunstoel36 9 0 0 
Ondersteuning 5 0 0 
Raad van Toezicht 5 1 2 

totaal 83 18 14 

 
In ‘normale’ jaren, zonder een coronacrisis, organiseert Stichting Voorlezen workshops, 
voorlezersbijeenkomsten en lezingen voor haar voorlezers. Dit jaar hebben we dit minder 
kunnen doen of hebben we dit in aangepaste vorm gedaan. De Stichting heeft dit jaar de 
volgende scholing aangeboden aan de voorlezers:  
 
 

• workshop Voorleesplezier  
• workshop Wegwijs in de bieb i.s.m. de Bibliotheek AanZet  
• workshop Dementie en communicatie i.s.m. Van Sleen training & advies37  
• voorlezersbijeenkomst Voorleespret 
• instructiebijeenkomst map Lekker Lezen Lezen van Voorleespret Plus 

 
 
 
 

																																																								
36 In 2020 hebben negen nieuwe voorlezers zich gemeld die graag willen meedoen met Luisteren in je leunstoel, maar die 
dit jaar nog niet hebben kunnen beginnen vanwege de coronacrisis.  
37 Van Sleen Advies & Innovatie is expert in communicatie met mensen met dementie. Zij brengt Stichting 
Voorlezen geen kosten in rekening voor de workshop Dementie en communicatie. Meer informatie: 
https://www.tevansleen.nl 
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5.3 Partners 
 

Geen actie, activiteit of project doet Stichting Voorlezen alleen. De Stichting werkt altijd met één 
of meer partners samen. De vorm van samenwerking verschilt: het samen uitvoeren van een 
project, het samen initiëren van een activiteit of sponsoring-in-natura. Dit jaar zetten we vijf 
partners in het licht:  
 

1. Het verzorgingshuis De Crabbehoven vraagt onze Stichting voor te lezen aan hun 
bewoners met dementie. De Crabbehoven is de vierde locatie in Dordrecht van Luisteren 
in je leunstoel. 

2. Het Nationaal Onderwijsmuseum kiest onze Stichting uit om de randprogrammering te 
verzorgen voor de nieuwe tentoonstelling boom roos vis. Hiermee versterken we onze 
samenwerking en openen er zich nieuwe (landelijke) kansen voor Stichting Voorlezen.  

3. Stichting Via Cultura heeft ons geholpen met het online aanbieden van twee activiteiten, 
te weten: de podcastserie Voorleesfeestjes voor thuis en onze videoboodschap Voorlezers in 
Nederland -  bedankt. Zonder deze hulp waren deze online activiteiten er niet geweest. 

4. Bakkerij Samen in de Voorstraat van Dordrecht is direct enthousiast als we vragen om een 
hotspot te openen van Dordrecht leest voor in hun winkel. Met de bakkerij hebben we er een 
enthousiaste ambassadeur bij om voorlezen in de eigen taal te stimuleren.   

5. De Bibliotheek AanZet besluit dat onze Stichting gebruik mag maken van haar kantoortje 
boven in de kinderboekwinkel de Giraf38. Door dit besluit krijgt onze samenwerking een 
boost en wij krijgen een eigen kantoor- en ontvangplek.  
 

 
5.1. Huisvesting 
 
Sinds eind van 2020 mogen we het kantoortje boven in de kinderboekwinkel de Giraf in 
Dordrecht gebruiken (zie ook paragraaf 5.4). Het is fijn om ons archief, boeken en andere 
materialen op één plek te hebben. Maar de belangrijkste motivatie om de bibliotheek te vragen 
gebruik te mogen maken van hun kantoortje is om een eigen plek te hebben waar we onze 
voorlezers kunnen ontvangen. We maken afspraken met voorlezers om langs te komen, zodat we 
vaker kunnen spreken over de voortgang van het project, we ze tips en advies kunnen geven en 
boeken en andere materiaal kunnen uitlenen.  
 
 
5.5 Financiën 
 
Stichting Voorlezen heeft 2020 financieel afgesloten met een klein positief resultaat.  
De Stichting heeft, zoals zoveel organisaties en bedrijven in Nederland, dit jaar te maken gehad 
met lagere inkomsten. Door de coronacrisis zijn projecten tijdelijk stopgezet (Luisteren in je 
leunstoel en de Voorleesfeestjes in het Onderwijsmuseum) of de projectduur is verlengd (Voorleespret) 
waardoor we minder inkomsten van deelnemers hebben ontvangen. Daartegenover staan dit jaar 
lagere vrijwilligers- en projectkosten per project. De directeur en de projectondersteuner hebben 
weliswaar meer uren gemaakt door de aanpassingen in de voorleesprogramma’s maar deze zijn 
niet uitbetaald39.  

																																																								
38 De Bibliotheek AanZet heeft het gebruik van dit kantoortje gratis toegezegd aan Stichting Voorlezen zolang de 
stadsbibliotheek naast de Giraf gevestigd is. Het plan is om binnen niet al te lange tijd te verhuizen naar een nieuw 
pand elders in het centrum van Dordrecht.  
39 De afspraak tussen de Stichting en de directeur en de projectondersteuner is dat uren uitbetaald kunnen worden 
indien er voldoende budget beschikbaar is.  
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Stichting Voorlezen onderneemt, zoals elk jaar, actie om op ludieke manieren extra inkomsten te 
genereren. In 2020 is de Stichting het goede doel geweest bij twee emballagebox-acties in 
supermarkten in Dordrecht en bij de Dordtse Rommelroute40. De opbrengsten van deze ludieke 
acties gebruikt de Stichting voor de viering van haar verjaardag op 17 november. Deze keer 
hebben we een startkapitaal voor ons verjaardagsfeest in 2021.  
 
Nieuw dit jaar zijn kosten die de Stichting maakt voor de inrichting en het gebruik van het 
kantoortje boven in de Giraf. Deze kosten, samen met de bedrijfskosten, worden procentueel 
omgeslagen per project.  
 
Meer informatie over de financiën van Stichting Voorlezen is te lezen in de jaarrekening 202041.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
40 Zie hier voor meer informatie: https://www.dordtserommelroute.nl 
41 Zie hier voor de jaarrekening 2020: https://voorlezen.org/site/stichting-voorlezen/organisatie/  
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6. Governance 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
6.1  Inleiding 
 
In 2020 is de governance van Stichting Voorlezen gewijzigd. Hiermee anticipeert de Stichting op 
de nieuwe bestuurswet. Ook het momentum van de Stichting is reden om de governance aan te 
passen. Stichting Voorlezen bestaat zes jaar en is niet meer weg te denken uit het Dordtse. De 
Stichting heeft een toekomstplan dat de lijnen uitzet voor de bestuurder om uit te voeren en voor 
de raad om toezicht op te houden (zie ook: paragraaf 1.2). En de eerste voorzitter van de 
Stichting treedt eind juni 2020 terug en een nieuwe voorzitter treedt aan.  
 
 
6.2  Verantwoording Raad van Toezicht 
 
Op 16 juli 2020 zijn de statuten van Stichting Voorlezen gewijzigd en is de governance aangepast. 
De Stichting anticipeert hiermee op de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
(WBTR) die per 1 juli 2021 geldig is. Het bestuur en het toezicht zijn nu duidelijk gescheiden 
organen. De Bestuurder doet het werk. De Raad houdt toezicht. De nieuwe statuten zijn te 
raadplegen op onze website: www.voorlezen.org  
 
In 2020 is de Raad van Toezicht één keer bij elkaar gekomen. Tot 16 juli 2020 heeft het bestuur 
van de Stichting vier keer vergaderd. Alle vergaderingen zijn gehouden in het bijzijn van de 
directeur. Aan de orde zijn geweest: de aanpassing van de governance, het meerjarenbeleidsplan, 
de commerciële en financiële resultaten, risico en controle met betrekking tot de financiële 
administratie. Natuurlijk is het in dit (eerste) coronajaar ook veel gegaan over het coronavirus en 
de beperkende maatregelen die de overheid neemt om de pandemie in te dammen. Het is voor de 
directeur een heftig jaar. Wij bedanken haar voor haar tomeloze inzet.  
 
De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft periodiek bilaterale overleggen gehouden met de 
directeur-bestuurder.  
 
 

Raad van Toezicht (links) 
Team (rechts)   
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De Raad bestaat per 31 december 2020 uit de navolgende personen:  
 
Piet Hoogendoorn, voorzitter 
Bert van de Burgt 
Marijke Raaijmakers 
 
Marijke heeft de wens te kennen gegeven per 31 december 2020 te willen aftreden. Wij bedanken 
haar zeer voor haar inzet en betrokkenheid. We hebben buitengewoon plezierig met haar  
samengewerkt. Op een corona-proeve wijze hebben wij passend afscheid van haar genomen.  
 
Inmiddels is een wervingscampagne gestart voor een nieuw lid.  
 
 
Piet Hoogendoorn 
voorzitter Raad van Toezicht 

 


