
‘Kennis is kracht!’ 

Profiel vrijwilliger VoorleesExpress 

De VoorleesExpress is een project waarbij kinderen 20 weken lang 
thuis voorgelezen worden door enthousiaste vrijwilligers. Dit 
stimuleert de taalontwikkeling van kinderen, verrijkt de 
taalomgeving in huis en brengt mensen met elkaar in contact. 

Jouw rol als voorlezer in de VoorleesExpress 
Als voorleesvrijwilliger introduceer je het voorleesritueel bij het 
gezin. Je geeft de ouders handvatten om het voorlezen zelf over 
te nemen en boeken een blijvende plek te geven in het dagelijkse 
leven. Daarvoor ga je gedurende 20 weken 1 vast uur per week 
voorlezen in een gezin met kinderen tussen de 2 en 8 jaar. In je 
werk word je ondersteund door de leescoördinator.  

Waarom voorlezen? 
Voorlezen = 
- Samen plezier hebben en genieten
- De taal- en spraakontwikkeling stimuleren
- Kennis over de wereld overdragen
- Luistervaardigheid en concentratievermogen oefenen
- De fantasie prikkelen
- De sociaal- emotionele ontwikkeling stimuleren
- Woordenschat verbreden

Profiel 
We zijn op zoek naar vrijwilligers die zich herkennen in de volgende functie-eisen: 

 Minimaal 18 jaar
 Affiniteit met kinderen
 Open en gelijkwaardige houding naar de ander
 Je hebt een oprechte interesse in mensen en vindt het leuk om mensen te

ondersteunen en te helpen
 Goede beheersing van de Nederlandse taal
 Enthousiast over (voor)lezen en boeken
 Betrouwbaar
 Integer
 Flexibel
 In staat om goed te communiceren met verschillende doelgroepen, waaronder

kinderen en ouders.
 Goed (telefonisch en via mail) bereikbaar
 Bereid scholing te volgen rondom interactief voorlezen en ouderbetrokkenheid
 Bekend met het voorleesritueel
 Je beschikt over goede digitale vaardigheden
 Je bent minimaal 1 uur per week beschikbaar

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).  
Voor de vrijwilligers die zich inzetten voor de VoorleesExpress en daarvanuit gezinnen 



bezoeken vraagt BiblioPlus om een VOG bij aanvang van het vrijwilligerswerk. De eventuele 
kosten van deze aanvraag worden door BiblioPlus vergoed.  

Wat wij bieden 
Je inzetten als voorleesvrijwilliger voor de VoorleesExpress is leuk, uitdagend en dankbaar 
werk. BiblioPlus biedt vrijwilligers passende hulp en ondersteuning. De vrijwilliger heeft veel 
contact met de coördinator of project leider voor begeleiding en hulpvragen.  

Als je vrijwilliger wordt bij de VoorleesExpress en daarmee bij BiblioPlus kun je rekenen op:  

 Plezierige en inspirerende bijeenkomsten met het team dat zich inzet voor de
VoorleesExpress

 Een vrijwilligersovereenkomst om o.a. ervaringen met andere vrijwilligers te delen

 Scholing m.b.t. interactief voorlezen en ouderbetrokkenheid

 Een online platform van de VoorleesExpress, waarmee je stap voor stap
ondersteund wordt in de bezoeken aan de gezinnen.

 Gratis bibliotheeklidmaatschap

Geïnteresseerd? 
Meld je aan via het online formulier op: 

https://mijn.voorleesexpress.nl/aanmelden/p65qICG7rVY3QR3mN8LtTteJ4kv2

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Janneke Lourens 
via j.lourens@biblioplus.nl of 0485-583500.

Over BiblioPlus 
Met bijna 600.000 bezoekers per jaar en ruim 31.000 leden is BiblioPlus de grootste publieke 
en culturele instelling in het land van Cuijk en Maasduinen. Wij zijn een regionale 
bibliotheekorganisatie die actief is op het gebied van lezen, leren en informeren. BiblioPlus 
heeft vestigingen in de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint 
Hubert en Sint Anthonis en zorgt voor het bibliotheekwerk op alle (57) basisscholen in het 
werkgebied. De organisatie telt 35 medewerkers en werkt met meer dan 150 vrijwilligers. 
Het hoofdkantoor is gevestigd in De Weijer in Boxmeer. 

Onze missie  
De bibliotheek van nu is veel meer dan een uitleenpunt van boeken. Wij groeien de 
komende jaren toe naar hét lokale knooppunt op het gebied van lezen, leren en informeren. 
Ons leidmotief is: kennis is kracht! Samen met veel partners en vrijwilligers is het onze 
missie dat iedereen volwaardig mee kan doen in onze participatiesamenleving. We zetten in 
op educatie van kwetsbare doelgroepen en we stimuleren kennisdeling en co-creatie. De 
bibliotheek vormt hierbij een informatiepodium en een ontmoetingsplek voor de 
gemeenschap.  




