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Voorwoord op een unieke 
 manier kijken naar 
onze  omgeving  
en naar de wereld 
waarin wij leven 

‘kwetsbaar of niet 
kwetsbaar – onze 
aanpak maakt het 
verschil’ 

Kansen zien... 

Al bij de oprichting van SodaProducties wisten we het:  

wij zijn meer dan de VoorleesExpress. Wij onder scheiden 

ons in onze visie en aanpak. Een visie die wij ook inzetten 

om andere projecten te ontwikkelen. We kijken op een unieke 

manier naar onze omgeving en naar de wereld waarin wij 

 leven. Zo zien wij kansen en leggen we verbindingen.

... zoals de VoorleesExpress ...

Maar toen werd de VoorleesExpress een groot succes -  

de afgelopen zes jaar groeide dit project enorm. In 2006 

 begonnen we bij 10 gezinnen - in 2011 deden 855 gezinnen 

mee. De afgelopen jaren werkten wij keihard om het project te 

professionaliseren. Zetten wij een franchiseorganisatie op. En 

werkten we het project uit tot een overdraagbare  methodiek.

... en vele andere succesvolle projecten

‘Schipper, mag ik overvaren?’, De Boer Op en andere pro-

jecten - de afgelopen periode experimenteerden wij veel met 

nieuwe projecten. In Kanaleneiland, waar we werken vanuit 

de wijk, vielen ons nieuwe ontwikkelingen en groepen mensen 

op. Schipperfamilies die aanleggen langs de kade. Boeren-

bedrijven rondom de stad Utrecht. Marokkaanse gezinnen 

die met de auto naar hun moeder land op vakantie gaan.  

Of koopjesjagers die van heinde en ver afkomen op koopjes 

in het winkelcentrum, de markt of de meubelboulevard.  

We zagen kansen voor nieuwe projecten, waarbij we direct 

inspeelden op een actuele behoefte van een groep mensen. 

Die koppelden we aan belangen die een andere groep 

 mensen heeft. Precies zoals we dat gedaan hebben bij  

de VoorleesExpress. Zo zijn onder andere SodaReizen en 

‘Schipper, mag ik overvaren?’ ontstaan. Kleinschalige 

 projecten die inspelen op een actuele behoefte en op een 

bijzondere manier mensen met elkaar in contact brengen. 

We adviseren, inspireren en onderscheiden ons 

Met al deze projecten deden we veel ervaring op. En kregen 

we inzicht in wat werkt - en wat niet. Steeds duidelijker werd 

voor ons wat de SodaMethode is en waarin wij ons onder-

scheiden van anderen. En waardoor projecten succesvol 

worden. Deze kennis en ervaring zetten we in 2011 op een 

rij. Om zelf meer grip te krijgen op onze aanpak. En om hier 

anderen mee te kunnen adviseren en inspireren.

... via slimme samenwerkingsverbanden

Nieuwsgierig zijn en blijven. Kritisch blijven en er consequen-

ties aan verbinden als dingen niet goed gaan. Goed kijken 

en luisteren. En inzetten op duurzaamheid door slim samen 

te werken met anderen. 

Ondanks de crisis en beleidsveranderingen ...

Beleidsveranderingen in de sector welzijn. Economische 

 crisis. In 2011 kregen ook wij te maken met de gevolgen 

hiervan. Financiering van projecten gaat steeds moeizamer, 

projecteisen veranderen. De burger staat centraal: zelf parti-

ciperen en zelf oplossingen zoeken en vormgeven  worden 

steeds belangrijker. Dit biedt mogelijkheden - maar levert 

ook nieuwe uitdagingen op. 

... zien wij waar de beste kansen liggen 

Een spannende en uitdagende tijd staat voor de deur. Maar 

wij weten goed in te spelen op veranderingen en zien waar 

kansen liggen. Juist in deze spannende tijden blijven wij oog 

houden voor mensen – we spelen in op de noodzaak van 

verschillende groepen. Kwetsbaar of niet kwetsbaar – onze 

aanpak maakt het verschil. Zo zijn wij een voorbeeld voor 

een vernieuwende en innovatieve werkwijze, waarbinnen 

 iedereen zoveel mogelijk tot zijn recht komt. 

Veel leesplezier met het jaarverslag van 2011. Een mooi jaar, 

waarin we veel deden en bereikten. En waarin we als organi-

satie weer een stukje groter en professioneler werden.  

 

Anne Heinsbroek,  

directeur SodaProducties

Anne Heinsbroek, directeur SodaProducties 
‘Juist nu kan onze aanpak  verschil maken. En kunnen wij een voorbeeld zijn voor 

 vernieuwend en innovatief werken waarin iedereen zoveel mogelijk tot zijn recht komt.’
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Wie we zijn
Bijdragen aan  
een innovatieve 
samenleving

SodaProducties stimuleert ontwikkeling 
van en uitwisseling tussen mensen en 
netwerken. Op een vernieuwende wijze. 
We laten zien dat je met een goed 
 concept grote maatschappe lijke  
impact kunt hebben. Maar ook dat er 
 voorwaarden zijn om dit te bereiken. 
Met onze unieke manier van kijken  
en werken inspireren we anderen om  
ook bij te dragen aan een innovatieve 
samenleving. Juist in deze spannende 
 tijden blijven wij oog houden voor 
 mensen – we spelen in op de noodzaak 
van verschillende groepen waarin ieder-
een zoveel mogelijk tot zijn recht komt.

Onze doelen

• Verbinden: contact bevorderen tussen verschillende 

leefwerelden, perspectieven en netwerken.

• Inspireren: prikkelen om met een andere blik naar  

de omgeving te kijken. 

• Versterken: mogelijkheden creëren om aanwezige 

 kennis en kracht optimaal te benutten.

• Innoveren: komen tot originele oplossingen voor 

 maatschappelijke vraagstukken.

 

De SodaMethode

Een open en nieuwsgierige houding waarmee we kijken, 

luisteren en terugkoppelen – dat is de SodaMethode.  

SodaProducties werkt volgens de SodaMethode.  

Door nieuwsgierig te zijn ontdekken we verborgen kansen 

en krachten. Maar ook de wer kelijke behoeftes van de doel-

groep. We versterken wat er al is door verschillende situaties, 

organisaties en/of personen met elkaar te verbinden.

Onze werkwijze

Aan de hand van wat we signaleren ontwikkelen we laag-

drempelige projecten die mensen versterken en leefwerelden 

verbinden. Vanuit die ervaring delen we onze  kennis en 

 stimuleren we innovatie. Dat doen we door te  adviseren  

en trainingen te geven. 

Roland van der Vorst, wetenschapper, ondernemer  
en schrijver van het boek ‘Nieuwsgierigheid’ 
‘Wie creatief wil zijn en dingen wil bereiken, móet bijna  

wel nieuwsgierig zijn. Nieuwsgierigheid is een drijfveer die 

maakt dat je leuke dingen kunt bedenken en mensen kunt 

motiveren. Maar nieuwsgierigheid is ook een instrument  

om te binden en mensen te verleiden. Die twee kanten van 

nieuwsgierigheid zie ik terug bij het werk van SodaProducties.’

Onze kenmerken

Elke activiteit van SodaProducties …
• sluit aan bij maatschappelijke ontwikkelingen én de 

 lokale praktijk;

• speelt in op de werkelijke behoeften van betrokkenen;

• bevordert een betrokken houding van deelnemers;

• stimuleert de persoonlijke ontwikkeling en benut 

 aan wezige kennis en kracht;

• versterkt wat er al is door situaties,organisaties  

of personen te verbinden;

• biedt originele oplossingen voor maatschappelijke 

 vraagstukken.

Onze activiteiten

De SodaMethode ontstond in de praktijk. Nu passen wij hem 

toe in al onze activiteiten. Op basis van onze signaleringen 

ont wikkelen we laagdrempelige projecten die mensen 

 versterken en leefwerelden verbinden. Projecten als de 

VoorleesExpress en De Boer Op zijn het resultaat. Vanuit  

de praktijkervaring met deze projecten bieden we de Soda-

Diensten aan. Hiermee begeleiden we andere organisaties 

om de SodaMethode op hun eigen manier toe te passen 

binnen het team. 

anderen inspireren om ook bij  

te dragen aan een innovatieve 

 samenleving
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Schipper, mag  
ik overvaren?

 

Aanleiding

Rijkswaterstaat investeerde de afgelo-

pen tijd veel in nieuwe ligplekken aan 

het Amsterdam-Rijnkanaal, bij de wijk 

Kanaleneiland. Toch leggen de schepen 

er niet altijd even graag aan: schippers 

hebben in het verleden wel te maken 

gehad met inbraak en vandalisme. 

 Tegelijkertijd blijkt dat kinderen die 

 opgroeien langs het kanaal geen idee 

hebben van de binnenvaart – en dus 

ook niet van het leven en het beroep 

van de schippers. Kortom, de twee 

groepen leven langs elkaar heen.

Doelstellingen 

Kennismaking van wijkbewoners met 

binnenvaartschippers, en zo de relatie 

tussen wijk en de binnenvaart versterken: 

dat is het doel van Schipper, mag ik 

overvaren? 

 
Dit project: 
• creëert en versterkt het contact 

 tussen wijkbewoners en binnen-

vaartschippers;

• draagt bij aan de leefbaarheid  

en veiligheid van de kade;

• zorgt ervoor dat binnenvaart-

schippers vaker en met plezier 

 aanleggen aan de kade en dat 

 voorzieningen voor de binnenvaart 

beter benut worden.

Deelnemers

De schippersclub bestond uit 15 

 kinderen van 8-12 jaar die wonen  

aan de laan die aan de kade grenst.  

400  kinderen van 8-12 jaar en hun 

 leer krachten kregen les over de binnen-

vaart. Deze groep beslaat 25 procent 

van alle kinderen van 5-15 jaar in 

Kanalen eiland. 12 leer krach ten 

 ontvingen 10 schippers in hun klas  

voor een gastles over de binnenvaart. 

Het schippersnetwerk van het project 

bestaat uit 60 schippers.

Binnenvaartschippers en wijk-
bewoners maken kennis met elkaar. 
Door verschillende activiteiten te 
 ondernemen in de wijk Kanaleneiland 
met wijkbewoners en de aanmerende 
schippers stimuleren wij het contact.

1 400 55

Resultaat 

We ondernamen verschillende activiteiten 

om het contact tussen wal en schip te 

verbeteren.

 

Schippersclub &  welkomstpakketten
• We organiseerden 8 schippersclub-

bijeenkomsten.

• 15 kinderen en hun ouders maakten 

kennis met de binnenvaart, leerden 

over het leven op een binnenvaart-

schip en ontmoetten schippers.

• 15 kinderen kregen een certificaat en 

noemen zichzelf binnen vaart experts.

• Deze kinderen maakten 55 

welkomst pakketten.

• Met 20 kinderen van het schippers-

internaat in Nieuwegein zijn brieven 

uitgewisseld.

• Er zijn ontmoetingen geweest met  

2 schippersfamilies. 

Binnenvaartlessen
SodaProducties gaf 28 lessen over de 

binnenvaart op 5 basisscholen (8 lessen 

aan groep 5, 10 lessen aan groep 6, 6 

lessen aan groep 7 en 4 lessen aan 

groep 8). Elke klas kreeg een les over  

de binnenvaart en ontmoette een 

 binnenvaartschipper.

Informatieborden
Route en transport, het binnenvaart-

schip en wonen en werken op een 

schip: SodaProducties plaatste 3 

 borden over de binnenvaart aan de 

kade in Kanaleneiland. Elk bord gaat  

in op een ander aspect van de binnen-

vaart. Alle borden bevatten tekeningen 

en vragen van kinderen uit de schippers-

club en de antwoorden van de schip-

pers hierop. 15 kinderen en 5 binnen-

vaart schippers werkten aan het  

ontwerp van de borden.

Partners

Subsidiegevers
Rijkswaterstaat

Gemeente Utrecht

Inhoudelijke partners
Bureau voorlichting binnenvaart

Onderwijscentrum Binnenvaart

Schuttevaer Vereniging

Looptijd
Januari tot september 2011

 

 

55 welkomstpaketten 
zijn er door de kinderen 
gemaakt en uitgedeeld 
aan de schippers.

400 kinderen en hun 
leerkrachten kregen les 
over de binnenvaart

Manon Rikkengaa-Wouters, 
 projectleider SodaProducties

’Schipper, mag ik overvaren? leert 

kinderen meer over de binnenvaart  

en het  leven van een schippersfamilie. 

Ze maken kennis met deze bijzondere 

buren en leren zo een nieuw beroeps-

veld kennen. Dit vergroot hun wereld, 

hun eventuele ambities en daarmee 

de mogelijkheden om te dromen over 

later. Tegelijkertijd geven kinderen 

schippers een kijkje in hun eigen we-

reld. Ik vind het mooie van dit project 

dat het gericht is op positiviteit. Waar-

om ben je trots op Kanaleneiland, wat 

is er leuk in jouw wijk en wil je graag 

delen? Een wijk met veelal een nega-

tief imago waar schippers dankzij dit 

project een andere kijk op krijgen.’

Hamza, deelnemer Schippersclub

‘Ik wil nog weten van schippers waar 

ze nou precies slapen. Hun slaap-

kamer is toch onder water, want dat 

deel van de boot is toch diep in het 

water? Als ze dan uit het raam 

 beneden kijken, zien ze dan vissen?’

Quote
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Aanleiding

In 2009 won SodaProducties samen 

met Boerderij in de Kijker de eerste prijs 

van het Rabobank Utrecht-Nieuwegein 

Dichtbijfonds. Beide organisaties raakten 

met elkaar in gesprek. We bespraken  

dat veel kinderen uit de stad en achter-

standsituaties weinig afweten van het 

platteland en het boerenleven. Hier 

 wilden we verandering in brengen. 

Doelstellingen 

• Het perspectief van kinderen en 

 ouders verbreden.

• Ouders stimuleren om in de vakantie 

activiteiten met hun kinderen te 

 ondernemen.

• Kinderen in de schoolvakanties prik-

kelen om zich verder te ontwikkelen.

Deelnemers

2 boeren boden in totaal 66 kinderen en 

hun ouders uit achterstandssituaties een 

kijkje in hun bedrijf. De deelnemers die 

zelf uit de stad komen, kregen de gele-

genheid om zelf ervaring op te doen met 

het boerenleven. Er gingen in totaal 19 

vrijwilligers mee.

De boer op
Kinderen en ouders uit achterstands-
situaties uit de stad Utrecht laten 
kennismaken met het plattelands-
leven en het boerenbedrijf.

2

de EO heeft  opnamen  gemaakt voor het programma Nederland Helpt!

Denise, 7 jaar

‘Die koe is niet goed gemaakt, 
die is bruin! Hij hoort zwart 
te zijn!’

Quote

Resultaat 

Vier boerderijbezoeken bij twee boeren, 

dat is wat we in 2011 organiseerden. 

Ouders en kinderen gaven in de eva luatie 

aan dat ze enthousiast waren: de middag 

op de boerderij kreeg gemiddeld een 8,7. 

Ook heeft de EO opnames gemaakt van 

het boerderijbezoek bij boer Martien.  

Dit is was in oktober te zien bij het 

 programma Nederland Helpt.

Partners

Subsidiegevers
Utrecht-Nieuwegein Dichtbijfonds

Inhoudelijke partners
Boerderij in de Kijker

Looptijd
Februari tot mei 2011

Geertje Lucassen, projectleider

‘De kinderen en de ouders zijn heel erg 

nieuwsgierig naar het leven op de boerderij. 

Ze stellen veel vragen en doen graag mee 

met alle activiteiten: koeien melken, trekker 

rijden en slootje springen. Het is mooi dat 

zo’n simpele ontmoeting tussen twee werel-

den zoveel enthousiasme en betrokkenheid 

kan brengen. Ik bewonder de boeren om 

hun gastvrijheid en geduld. Er komt toch  

opeens een hele groep mensen bij je thuis.’

Quote

8,7

66

De middag op de 
 boerderij kreeg 
 gemiddeld een 8,7  
van de deel nemers

66 kinderen en hun 
 ouders hebben 
 deelgenomen
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Omschrijving 

De VoorleesExpress speelt zich af bij  

gezinnen thuis. Het project verrijkt de  

taal omgeving in huis en vergroot het 

leesplezier en het aantal leeservaringen. 

Met een wekelijks voorleesritueel 

 bevordert de VoorleesExpress de ont-

wikkeling van taal en geletterdheid bij 

kinderen. Hiernaast brengt de Voorlees-

Express mensen met verschillende 

 sociaal culturele achtergronden met 

 elkaar in contact.

Aanleiding

In Utrecht wonen veel kinderen die 

 opgroeien met een taalachterstand.  

Ook integreren sommige groepen van 

verschillende sociaal culturele achter-

gronden soms moeizaam. Hier wilden 

we iets aan doen. Daarom ging in 2006 

de VoorleesExpress van start. We be-

gonnen in Kanaleneiland, maar groeiden 

uit tot heel Utrecht. VoorleesExpress 

Utrecht is de enige franchisenemer 

 onder eigen organisatie en heeft zo veel 

zicht op de praktijk. VoorleesExpress 

Utrecht heeft hierdoor een ‘proeftuin-

functie’: nieuwe ideeën proberen we  

er gemakkelijk uit.

Doelstellingen 

Voorlezen in 150 laaggeletterde 

 gezinnen in Utrecht. 

VoorleesExpress 
Utrecht3

Deelnemers

De VoorleesExpress Utrecht las in 2011 

voor bij 146 gezinnen. We lezen vooral 

voor in Overvecht, Kanaleneiland en 

Ondiep. De gezinnen zijn overwegend 

van Marokkaanse en Turkse afkomst. 

In 2011 zetten 32 coördi natoren en 142 

voorlezers zich vrijwillig in. De voorlezers 

zijn vooral studenten die een sociale 

 studie doorlopen. In totaal hielpen er  

17 mannelijke vrijwilligers mee.

Resultaat 

20 weken lang lazen getrainde voor-

lezers bij 146 gezinnen in Utrecht voor. 

Deze voorlezers zijn begeleid  

door getrainde coördinatoren. 2.920 

voorleessessies vonden plaats.  

De VoorleesExpress Utrecht heeft  

het project bij 146 gezinnen helemaal 

afgerond.

Partners

Subsidiegevers
Evert Zoudenbalchhuis 

Gemeente Utrecht

Rabobank Utrecht

Stichting Tjallinga

Sponsoring in natura
Bibliotheek Utrecht

Boekenbon

Mijn naam is Haas

Sardes

Uitgeverij Gottmer

Looptijd
Continu 

Annebel Baakman, stagiaire SodaProducties

‘Het werven van meer dan 100 voorlezers  

is altijd een grote klus. Maar door samen  

te werken met verschillende opleidings-

centra zetten op dit moment al meer dan  

40 studenten zich in als voorlezer!’

Ali, 6 jaar

‘Bedankt mama, dat je toen 
een voorleesmevrouw hebt 
gebeld!’

Quote

146

174

De VoorleesExpress 
Utrecht las in 2011  
voor bij 146 gezinnen. 

174 vrijwilligers hebben 
zich in 2011 ingezet voor 
de VoorleesExpress 
Utrecht

Resultaten

2006 2007 2008 2009 2010 2011

4000

3000

2000

1000

0

Voorleessessies (totaal: 14.560)
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Aanleiding

VoorleesExpress Utrecht loopt  tegen 

twee problemen aan:

De stimuleringssubsidie voor de eerste 

paar jaar stopt. Er is nog onvoldoende 

zicht op structurele inkomsten.

Jaarlijks zijn er wachtlijsten zijn voor 

 zowel gezinnen als voorlezers. Toch is 

de huidige organisatiestructuur niet 

 toereikend voor verdere groei. 

Doelstellingen 

• Zorgen voor structurele steun  

van bedrijven.

• Zorgen voor toename giften van 

 particulieren.

• Zorgen voor structurele subsidie 

 gemeente Utrecht en andere 

 subsidiegevers.

• Wijkgerichtere uitvoer: minimaal 

 werving en selectie gezinnen en 

doorverwijzing lokaal onderbrengen.

• Bereiken van de autochtone 

 doelgroep.

• Zorgen voor structurele instroom  

van vrijwilligers.

Deelnemers

In 2011 lazen onze voorlezers bij 4 

 autochtone gezinnen voor.  

Ook zetten we een samenwerking  

met 11 scholen op. 

De groei van VoorleesExpress Utrecht 
mogelijk maken door middel van 
structurele inkomsten, een continue 
instroom van vrijwilligers, wijkgerichte 
aanpak en het bereiken van de 
 autochtone doelgroep.

4 VoorleesExpress Utrecht  
doorontwikkeling

Resultaat 

• We ontwikkelden de VoorleesExpress 

Boekenactie om bedrijven een aan-

trekkelijk ‘instapaanbod’ te bieden 

en ze te binden aan het project.  

Op die manier leggen we de eerste 

contacten die mogelijkheden bieden 

voor de toekomst.

• We meldden ons aan bij SupportActie, 

een manier om particuliere donateurs 

te werven. De eerste 45 supporters 

meldden zich al aan. Dit levert €884,- 

per jaar op.

• VoorleesExpress Utrecht heeft, in 

 samenwerking met Platform Voorlees-

Express, de Voorlees Express actie 

opgezet. Zo organiseerden we in 

2011 een Nieuwjaarsduik en zijn er 

verjaardagsfeestjes voor Voorlees-

Express Utrecht georganiseerd door 

mensen die het project een warm 

hart toedragen.

• VoorleesExpress Utrecht zet in op 

meerjarensubsidies. Zo kregen we 

voor meerdere jaren steun toegezegd 

van het VSBfonds en het Rabobank 

Dichtbij Fonds.

• Met 11 basisscholen gingen we 

 samenwerkingsverbanden aan. Deze 

scholen waren verantwoordelijk voor 

de werving en selectie van 61 gezinnen 

- van de 90 gezinnen in totaal van het 

najaarsseizoen. 

• 17 gezinnen konden we  succesvol 

doorverwijzen naar hulpverlening  

of ander aanbod. Hiervan verwezen 

we 9 gezinnen door naar het Active-

ringsteam. 8  gezinnen verwezen  

wij direct door. 

• In elke wijk werken we nu met mini-

maal één partnerschool. We matchen 

daarbij op wijkniveau. In onze aan-

dachtswijken Kanaleneiland, 

 Overvecht en Ondiep-Zuilen zijn  

dit meerdere scholen.

• Door samen te werken met scholen 

in ‘witte’ achterstandswijken, ging 

VoorleesExpress Utrecht actief op 

zoek naar autochtone gezinnen. Ook 

organiseerden we voorleesmiddagen 

om ouders en kinderen te enthousias-

meren voor voorlezen. In 2011 lazen 

we voor in 4 autochtone gezinnen.

• Met de structurele instroom van 

 vrijwilligers maakten we een begin  

in 2011. Tijdens een pilot lazen 4 

 studenten voor, in het kader van  

hun studie pedagogiek.

• De samenwerking voor 2012 met de 

minor ‘Theater en verhalen vertellen’ 

zetten wij in 2011 op. 

Partners

Subsidiegevers
Gemeente Utrecht

Oranje Fonds

Inhoudelijke partners
Diverse basisscholen in Utrecht

Diverse voorscholen in Utrecht

Brede School Hart van Noord

Looptijd
Januari 2010 – december 2012

Sanne van Viegen, projectleider SodaProducties

‘VoorleesExpress Utrecht heeft een grote slag geslagen 

in het verbeteren van de kwaliteit. Tegelijkertijd zorgden 

we voor meer efficiëntie en verankering. Vroeger gingen 

we bij alle  gezinnen thuis op intakegesprek. Nu werken 

we in de werving en selectie van gezinnen samen met 

voor- en basisscholen in de Utrechtse aandachtswijken.  

Dit betekent dat de drempel lager wordt voor gezinnen 

om zich aan te melden. De voorlezers kunnen gerichter 

aan de slag en de wachtlijsten worden steeds korter.’

Quote

Amir, 8 jaar

‘Ik vond het voorlezen super-
leuk. Echt fijn dat ik slimmer 
ben geworden!’

‘actief op zoek 
naar autochtone 
gezinnen’

45 
supporters 
meldden 
zich aan

61 van de 90 
gezinnen in het 
najaarsseizoen 

kwamen via 
basisscholen
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Aanleiding

Bewoners activeren en laten participeren: 

dat is het doel van het Activeringsteam, 

onderdeel van DOENJA. Het leek 

DOENJA goed om de expertise en er-

varing van een voor haar relatief nieuwe 

wijkpartner in te zetten. De inzet van 

wijkvrijwilligers draagt bij aan de 

 duurzaamheid van activering. Soda-

Producties haakte aan als partner.  

Dit deden wij onder andere om het 

 Activeringsteam te ondersteunen in  

het bereiken van deze doelgroep. 

Doelstellingen 

• Inzichtelijk maken welke drempels 

 bewoners ervaren bij het inschakelen 

van het Activeringsteam.

• Het toeleiden van bewoners met parti-

cipatievragen naar het Activerings-

team.

• Het formuleren van adviezen voor  

het Activeringsteam om het bereik  

en effect te kunnen verhogen.

Deelnemers

4 gidsen, van wie 3 het hele traject 

doorliepen. 

Bewoners  
ActiveringsTeam

Een aantal actieve bewoners uit de wijk 
zijn aangesteld om als gids het Bewo-
ners ActiveringsTeam (BAT) te vormen. 
Samen met deze gidsen keken we hoe 
de huidige trajecten om bewoners te 
‘activeren’ aansluiten op de wensen  
en behoeften van deze bewoners zelf.

5

Resultaat 

• We wierven 4 gidsen die lid van het 

BAT werden.

• We organiseerden 5 bijeenkomsten 

met gidsen uit de wijk.

• De gidsen onderzochten de drempels 

die wijkbewoners ervaren. Deze zijn 

te categoriseren als: bekendheid en 

bereikbaarheid, vertrouwen en 

 ervaringen en imago.

• De gidsen lichtten in hun eigen 

 netwerk en via organisaties wijk-

bewoners in over het werk van het 

Activeringsteam. Ook probeerden  

zij mensen actief door te verwijzen.

• SodaProducties schreef een 

 eva luatie met aanbevelingen voor  

het Activeringsteam. 

Partners

Opdrachtgever
DOENJA Dienstverlening

Looptijd
Mei tot november 2011

Marjolein de Jong-Hooiveld, 
projectleider SodaProducties

‘Ik vind het Bewoners ActiveringsTeam een 

mooi initiatief en een geweldige uitdaging. 

De grootste uitdaging lag in het samen-

stellen van een team met bewoners vanuit 

verschillende achtergronden en netwerken. 

Dit project is uniek, omdat juist dit team be-

woners achter de voordeur vandaan weet te 

halen. Dat is goed voor hen en voor de wijk!’

Gabriel Erlach, lid Bewoners ActiveringsTeam

‘Het team zelf heeft vertrouwen in het ActiveringsTeam, 

maar er is nog veel werk te doen om de hele wijk die kant 

op te krijgen. Een mooi voorbeeld van mijn functie is de 

keer dat ik bij de drogist was. Ik werd aangesproken 

door een mevrouw: ‘Jij doet toch veel in de wijk?’  

Ze had hulp nodig omdat ze een huis had gehuurd en  

ze wist niet wat haar rechten waren. Ze was bang dat ze 

eruit gezet kon worden. Ik heb haar toen doorgestuurd 

naar het ActiveringsTeam. Later kwam ze een bosje 

 bloemen brengen. Ze voelde zich door mij gehoord  

en dat vond ze heel fijn.’

Quote

4
5

We wierven 4  
gidsen die lid van  
het BAT  werden

We organiseerden  
5 bijeenkomsten met 
 gidsen uit de wijk.
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Omschrijving

Trainingen, presentaties, advies en een 

InnovatiePakket op maat voor organi-

satiebegeleiding in een verandering-

proces. SodaDiensten zijn instrumenten 

om dienstverlenende organisaties te 

 ondersteunen die beter willen inspelen 

op de behoeftes van hun doelgroep en 

actuele ontwikkelingen. SodaDiensten 

komen rechtstreeks uit de praktijk,  

zoals de VoorleesExpress.

Aanleiding

Het landelijke beleid, de economische 

crisis – zowel bij de overheid als bij 

 particuliere fondsen is gekort op de 

budgetten. Landelijke ontwikkelingen 

vragen een nieuwe aanpak op het 

 gebied van zorg, welzijn, participatie, 

cultuur. We moeten denken aan andere 

vormen van financiering. Meer uitgaan 

van de zelfredzaamheid en het eigen 

 initiatief van burgers, bijvoorbeeld. 

 Aansluiting op bestaande netwerken   

en kansen zorgen voor draagvlak en 

continuïteit. Dit vraagt aan andere 

 manier van (samen)werken en denken 

binnen dienstverlenende organisaties. 

Doelstellingen 

Door deze dienstverlening dragen  

we direct bij aan onze doelstellingen. 

Tegelijkertijd dragen de inkomsten bij 

aan de continuïteit van onze activiteiten. 

We vergroten onze maatschappelijke 

impact als we ook anderen kunnen  

inspireren om met de SodaMethode  

te werken en activiteiten te ontplooien.

 

SodaDiensten6

Deelnemers

Van managers en medewerkers van wel-

zijnsorganisaties, overheidsinstellingen 

en maatschappelijke initiatieven tot 

 studenten van creatieve en sociale 

 opleidingen: in totaal namen 242 

 personen deel aan dit project. 

 

Resultaten

17 trainingen

8 adviesgesprekken

6 lezingen 

16 opdrachtgevers 

1 uitgewerkte SodaMethode

1 Brochure SodaDiensten

 

Partners 

Advies 
Kessels en Smit en Verbeter de Wereld. 

Looptijd
Continu

Marieke Heinsbroek, 
projectleider SodaProducties

‘Het was een klus om onze unieke aanpak  

te vertalen naar een methode die laat zien 

hoe onze werkwijze verschilt van die van 

 anderen. Nu die methode er is, vallen alle 

stukjes op zijn plaats. Het is heel inspirerend 

anderen te begeleiden in thema’s als ver-

nieuwend werken, vrijwillige inzet en hun 

 eigen rol daarbinnen.’

Anna-Marie van Andel, 
manager bedrijfsvoering Ludens 

‘We zijn uitgedaagd om op een andere 

 manier naar onze bedrijfsvoering te kijken. 

Het valt niet mee om anderen buiten hun 

kaders te laten denken, maar zoals Soda-

Producties het aanpakt is erg inspirerend.’

Quote

31  
opdrachtgevers

242  
deelnemers

‘landelijke ontwikkelingen vragen een 
nieuwe aanpak op het gebied van  
zorg, welzijn, participatie en cultuur’
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Aanleiding

De VoorleesExpress startte als een klein 

project, maar groeide uit tot een landelijk 

succes. Daarom kozen we voor een fran-

chisemodel waarbij lokale organisaties 

zelf verantwoordelijk zijn voor de uitvoer 

en fondsenwerving. SodaProducties 

 begeleidt de franchisenemers. In 2011 

kozen we voor een nieuw franchisemodel 

– alle franchisenemers betalen nu een 

bijdrage aan SodaProducties. Zo zorgen 

we voor financiering waarmee Platform 

VoorleesExpress alle uitvoerders optimale 

randvoorwaarden biedt. 

Doelstellingen 

Platform VoorleesExpress heeft een 

stabiele financiële basis. Hierdoor kan 

het Platform uitvoerders optimale onder-

steuning bieden.

 

Deelnemers

• Er is op 11 locaties voorgelezen.  

In 2011 is de VoorleesExpress 

 gestart in Almere, Amsterdam, 

 Breda, Delft, Den Haag, Deventer, 

Eindhoven, Hilversum, Roosendaal, 

Rotterdam en Utrecht. 

In de zomer van 2011 zetten wij de 

uitvoer van VoorleesExpress Almere 

bij uitvoerder Bombarie stop – de 

kwaliteit kon hier niet gewaarborgd 

worden. Almere maakt waarschijnlijk 

een doorstart bij een nieuwe organi-

satie in 2012. VoorleesExpress Delft 

Optimale randvoorwaarden bieden 
aan de locaties van de Voorlees-
Express om lokaal het project te 
kunnen uitvoeren. 

7
Platform VoorleesExpress  
ondersteuning  
VoorleesExpress locaties

er is op 11 
locaties 

voorgelezen

is in 2011 gestopt vanwege financiële 

problemen.

• Veel tijd staken we in 2011 in het 

werven en selecteren van nieuwe 

VoorleesExpress locaties. 6 nieuwe 

uitvoerders troffen in 2011 alle nodige 

voorbereidingen om in januari 2012 

te kunnen starten. 

• In 2011 lazen de verschillende 

 VoorleesExpress locaties bij 855 

 gezinnen voor. 1026 vrijwilligers 

 zetten zich hiervoor in. 

Resultaat 

De VoorleesExpress werd in 9 locaties 

succesvol uitgevoerd. 

Wij leverden het volgende vaste  pakket 

aan diensten en producten;

• naam, logo en kwaliteitskeurmerk;

• landelijke PR;

• bereik vergroten door middel van 

acquisitie;

• ontwikkelen en bijwerken project-

materialen en software;

• faciliteren communicatie

Looptijd
Continu

 

Janet Oudenaarden,  
projectleider VoorleesExpress Hilversum

‘Sommige ouders zijn wel heel gemotiveerd. 

We kwamen voor de zomer op intake voor 

het najaarsseizoen, hadden ze een alfabet-

slinger in de woonkamer hangen. Ze waren 

alvast aan het voorbereiden.’

Quote

Carina de Boer,  
projectleider Platform VoorleesExpress

‘Om de VoorleesExpress landelijk uit te kunnen voeren, 

werkt Platform VoorleesExpress samen met veel uiteen-

lopende organisaties. Het is een uitdaging al deze 

 organisaties een passend aanbod aan landelijke onder-

steuning te bieden, waardoor zij de VoorleesExpress 

 lokaal tot zijn recht kunnen laten komen. Tegelijkertijd is 

het mooi om te zien hoe het project op al deze plaatsen 

een eigen gezicht krijgt en echt gaat leven. Daar doe je 

het uiteindelijk ook voor.’

Resultaten
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Vrijwilligers (totaal: 2.785)

Voorleessessies (totaal: 46.420)
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Aanleiding

De VoorleesExpress is een landelijk 

succes. Maar de landelijke uitrol en  

de schaalvergroting van het project 

brengen ook uitdagingen met zich mee. 

Zo betrekken we graag meer autochtone 

gezinnen bij het project. Ook is er inte-

resse vanuit kleine kernen voor het 

 project, maar is het project daar nog 

niet voldoende voor aangepast.  

Ook moet er speciale aandacht uitgaan 

naar het vergroten van het draagvlak 

van het project.

Doelstellingen 

• Actieve werving van autochtone 

 gezinnen.

• 2 VoorleesExpress locaties  

in kleine kernen (plaatsen <60.000 

inwoners).

• Materialen voor VoorleesExpress 

kleine kernen.

• Erkenning door het Nederlands 

Jeugdinstituut.

• Opzetten van Intranet voor project-

leiders.

• Ontwikkelen voor- en natraject.

Deelnemers

De projectleiders van de 9 Voorlees-

Express locaties en hun uitvoerende 

 organisaties. Daarnaast alle organisaties 

en particulieren die interesse hebben  

in het opzetten van een lokale Voorlees-

Express. 

Het vergroten van de effectiviteit van 
de VoorleesExpress door te investeren 
in verschillende activiteiten. 8

Platform VoorleesExpress  
investering in vergroten  
effectiviteit

Resultaat 

• Alle projectleiders zijn geïnformeerd 

en begeleid in actieve werving van 

autochtone gezinnen. 

• Om werving te verbeteren pasten  

we landelijke materialen aan, zoals 

wervings posters en achtergrond-

informatie voor voorlezers,  

coördi natoren en projectleiders.

• We deden acquisitie voor ongeveer 

30 kleine kernen. Daarnaast werkten 

we aan verdere ontwikkeling van 

 implementatie in kleine kernen door 

steun van Eureko Achmea Foundation 

(2012-2014).

• De VoorleesExpress is door het 

 Nederlands Jeugdinstituut erkend  

als ‘theoretisch goed onderbouwd 

– onder voorbehoud’. 

• Het intranet voor projectleiders is 

ontwikkeld. 

• We organiseerden 3 verdiepingsdagen.

• 7 VoorleesExpress locaties voerden 

een voor- en/of natraject uit.

Looptijd
December 2009-december 2011

Zoubida, moeder van Faris

‘Faris vond het moeilijk om 
op school te lezen, maar nu 
gaat het een stuk beter. Ook 
spreekt hij de Nederlandse 
taal beter. En zelf leer ik er 
ook wat van!’

Quote

Lydia Joppe, stagiaire SodaProducties

‘Om een wetenschappelijk onderzoek  

naar de VoorleesExpress op te zetten heb  

je twee groepen nodig. Een groep deel-

nemers aan de VoorleesExpress en een 

 zogenaamde controlegroep. Het was een 

uitdaging om deze tweede groep te vinden. 

Maar na een praatje voor een grote groep 

ouders is het toch gelukt. Het project 

straalt zo veel enthousiasme uit dat 

 mensen hier graag aan meewerken.’

7
30

Zeven VoorleesExpress 
locaties voerden een 
voor- en/of natraject uit.

We deden acquisitie 
voor ongeveer 30 kleine 
kernen.
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Aanleiding

Het enthousiasme en succes van de 

VoorleesExpress zijn overal voelbaar. 

Toch is het voortbestaan van het project 

in gevaar. Om de toekomst van het project 

zeker te stellen, is het van groot belang 

om zowel op landelijk als lokaal niveau 

te zoeken naar nieuwe mogelijkheden 

van financiering.  

Doelstellingen 

• Transparantie organisatie vergroten 

• Vergroten naamsbekendheid en 

draagvlakverbreding 

• Fondsenwerving 

 

Deelnemers 

• De projectleiders van de  

9  VoorleesExpress locaties. 

• De 530 volgers op Twitter.

• Onze 327 fans op Facebook.

• 19.000 bezoekers van de website.

• 2922 ontvangers van de nieuwsbrief. 

Met het Platform VoorleesExpress 
willen we financiële stabiliteit voor  
het project bereiken. Dit doen we 
door op landelijk en lokaal niveau  
te investeren in transparantie, PR  
en fondsenwerving.  

9
Platform VoorleesExpress  
investering in PR  
en  fondsenwerving

aantal fans 
op Facebook 

nam met 
68% toe

Resultaat 

• VoorleesExpress verscheen 35 keer 

in de media in 2011. 8 artikelen op 

websites, 17 stukken in kranten, 7 

stukken in tijdschriften, 2 radio-

items en één keer in een landelijk 

 televisieprogramma.

• Eind 2011 heeft Platform Voorlees-

Express 8 donateurs ter waarde van 

€299,20. VoorleesExpress Utrecht 

heeft er 42. Dit betekent een extra 

 inkomstenbron van bijna €1.000,-

• De VoorleesExpress heeft sinds  

de zomer van 2011 2 nieuwe 

 ambassadeurs. 

• In 2011 vierden 3 mensen een 

 verjaardagsfeestje voor de Voorlees-

Express. 3 particulieren en 2 Utrechtse 

bedrijven deden daarnaast een losse 

donatie. In totaal gaat dit om een 

 bedrag van €6.048,36.

• De landelijke nieuwsbrief ging in  

2011 naar 4 keer zoveel mensen  

als in 2010.

• In 2011 is de VoorleesExpresswebsite 

26.914 keer bezocht. Dit is 5.000 

keer meer dan in 2010. Bezoekers 

blijven gemiddeld ruim 2 minuten  

op de site. 

• Er twitteren tientallen voorlezers 

 actief over hun voorleeservaringen. 

Tientallen volgers reageren op onze 

tweets en sturen ze regelmatig door. 

Het bereik van Twitter is daardoor 

vele malen groter dan puur de 530 

volgers. 

• Het aantal volgers op Facebook is 

sinds eind 2010 met 68% toegenomen. 

• Ook de activiteit op onze pagina nam 

in 2011 toe. Zie de grafiek voor details. 

• We voldoen aan steeds meer eisen 

van het CBF-keurmerk in 2011. Het 

jaarverslag 2011 is het resultaat, met 

het jaarplan 2012 in dezelfde nieuwe 

stijl. Ook is SodaProducties in 2011 

gestart met het samenstellen van 

kwartaalrapportages.

• We ontwikkelden een informatiepunt 

fondsenwerving op het intranet voor 

VoorleesExpressprojectleiders. 

Looptijd
2 jaar, 2011 en 2012

 

 

Charlotte Leemans, projectleider SodaProducties

‘Als de VoorleesExpress het hoofd boven 

water wil houden, moet het project zich laten 

zien. We moeten laten zien wat de Voorlees-

Express bereikt en wat we bestrijden. 

 Mensen snappen de kracht. De kunst is  

om dat gevoel om te zetten in actie. Om ons 

netwerk te stimuleren om zich hard te maken 

voor het project. Of dat nu is door het project 

in hun eigen netwerk bekendheid te geven, 

vrijwilliger of supporter te worden of mee te 

lopen met de HeldenRace.’

Herbert Pesch, sponsor VoorleesExpress  
vanuit Evident

‘Ja, ik ben gewoon groot fan. Wij werken inmiddels al zes 

jaar samen met de VoorleesExpress. Als ik kijk naar wat 

ik en mijn bedrijf ervoor terug krijgen, dan is dat allereerst 

dat we aan medewerkers en klanten vol trots kunnen 

 vertellen over het succes van de VoorleesExpress.  

Alleen dat al is een goede reden om in te stappen.’

Quote

35

530

VoorleesExpress 
 verscheen 35 keer  
in de media in 2011.

530 volgers  
op Twitter.

Bezoekers VoorleesExpress 
website
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Subsidiegevers

• Ministerie van Jeugd en Gezin/ZonMw 

(ondersteunen locaties en vergroten 

effectiviteit)

• VSBfonds (ondersteunen locaties  

en vergroten effectiviteit)

• Rabobank Foundation  

(PR en  fondsenwerving)

Franchisenemers

De verschillende lokale VoorleesExpress 

uitvoerders leverden een franchisebijdra-

ge. Dit bedrag is gelijk aan 2,5% van de 

gedekte lokale VoorleesExpress jaar-

begroting. Dit zijn de franchisenemers:

• Creatief projectbureau Diversion 

(Amsterdam)

• Surplus Welzijn in samenwerking  

met Bibliotheek Breda (Breda)

• Zebra Welzijn (Den Haag)

• Bibliotheek Deventer (Deventer)

• Bibliotheek Eindhoven (Eindhoven)

• Maatjesproject Gooi & Vechtstreek 

(Hilversum)

• Maatschappelijk Welzijn Traverse 

(Roosendaal)

• Stichting de Meeuw & Mano, bureau 

voor maatschappelijke ontwikkeling 

(Rotterdam)

• SodaProducties (Utrecht)

Sponsoring in natura

• Blömer accountants

• Bereslim Boeken (voor locaties)

• Bruna

• CMS Derks Star Busmann 

• Eenvoudig communiceren  

(voor locaties)

• Entoenentoen (voor locaties)

• Evident Interactive

• Gottmer Uitgevers Groep  

(voor locaties)

• Mercis (voor locaties)

• Multicopy Utrecht

• Océ en Canon

• Pica Educatief, Borre (voor locaties)

• Sitecore

• Unieboek Uitgeverij het Spectrum 

(voor locaties)

Inhoudelijke partners

• Boekids

• CINOP

• Nederlanse Vereniging voor 

 Logopedie en Foniatrie

• Sectorinstituut Openbare 

 Bibliotheken

• Stichting Lezen

• Stichting Lezen&Schrijven 

Platform VoorleesExpress  
partners van de verschillende onderdelen  
van Platform VoorleesExpress

Platform VoorleesExpress is onderverdeeld in 3 
 projecten. De projecten zijn nauw met elkaar verbon-
den. Daarom zijn de verschillende partners hieronder 
samengevoegd. 

Wat we doen 9

Wie we zijn 3

Financieel 29

Vooruitblik	 33
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Balans per 31 december 2011  

(na resultaatbestemming) 

2011 2010

Activa

Vaste activa

materiele vaste activa 25.683 37.592

totaal vaste activa 25.683 37.592

Vlottende activa

vorderingen 92.564 126.247

betalingsmiddelen 195.063 235.875

totaal vlottende activa 287.627 362.122

Totaal activa 313.310 399.714

Passiva

Ondernemingsvermogen

algemene reserves 139.053 53.249

bestemmingsreserves 28.395 90.554

totaal vermogen 167.448 143.803

langlopende schulden

lening 1.060 2.560

totaal langlopende schulden 1.060 2.560

Kortlopende schulden

schuldenbelasting/pensioenpremie 8.538 7.707

vooruitontvangen baten 99.600 205.787

crediteuren en overlopende passiva 36.665 39.857

totaal kortlopende schulden 144.803 253.351

Totaal passiva 313.311 399.714

Toelichting 

Jeroen Witteveen, registeraccountant bij Blömer 
 Accountants en Adviseurs
“Bovenstaande balans per 31 december 2011 en exploitatie-
rekening 2011 komen uit de jaarrekening van de Stichting 
SodaProducties te Utrecht die wij hebben gecontroleerd.  
De balans per 31 december 2011 en exploitatierekening  
2011 is onder verantwoordelijkheid van het bestuur van  
de stichting opgesteld. 
 
Voor een beter inzicht in de financiële positie en in de resul-
taten van de Stichting SodaProducties in Utrecht, net als  

in de reikwijdte van onze controle, moet de balans per 31 
 december 2011 en exploitatierekening 2011 worden gelezen 
in samenhang met de gecontroleerde jaarrekening. Ook de 
door ons daarbij op 28 februari 2012 verstrekte goedkeurende 
controleverklaring hoort hierbij. Wij hebben op bijgaande 
 balans per 31 december 2011 en exploitatierekening 2011 
geen accountantscontrole toegepast.” 

Bestemming van het resultaat
Het positieve resultaat van 2011 voegden we deels toe aan 
de nieuwe bestemmingsreserve ‘continuïteitsreserve Platform 
VoorleesExpress’ en deels aan de algemene reserves.

Staat van baten en lasten 
 

 

2011 2010

Lasten

Personeelslasten 327.425 308.897

Afschrijvingskosten 13.009 12.117

Huisvestingskosten 15.665 12.320

Organisatiekosten 63.811 39.987

Activiteitenkosten 181.819 82.378

Overige lasten -52 4.211

Totaal lasten 601.677 459.910

Baten

Subsidies 432.202 377,428

Sponsoring/giften 141.043 101.947

Overige baten 48.039 4.386

Rente 4.037 3.471

Totaal baten 625.321 487.232

Resultaat 23.644 27.322

Bestemmingsreserves

Materiële vaste activa
De bestemmingsreserve is gevormd uit gesponsorde materiële 
vaste activa in 2008 en 2010. De jaarlijkse afschrijvingen op 
deze activa worden in mindering gebracht op de reserve. 

Nieuwe bestemmingsreserve ‘continuïteitsreserve 
 Platform VoorleesExpress’
Dit jaar ontvingen wij van alle VoorleesExpress-franchise-
nemers een franchisevergoeding. In totaal leverde dit onge-
veer €25.000,- op. Meer dan de helft van dit bedrag hadden 
we nodig om het verlies bij Platform VoorleesExpress op te 

vangen. Het resterende bedrag zetten we opzij als bestem-
mingsreserve. In de toekomst zullen we het ten goede  
laten komen aan de continuïteit van de franchiseorganisatie 
 Platform VoorleesExpress en de franchisenemers.  
Hiervoor ontwikkelen we in 2012 nog beleid.

Sponsoring in natura
Daar waar sprake is van sponsoring in natura, namen we op 
basis van (proforma)facturen zowel de kosten als de baten in 
de boekhouding op. Hierdoor ontstaat een realistisch beeld 
van de gemaakte kosten en de bijdrage van sponsors.
Voor meer informatie kunt u de volledige jaarrekening 2011  
bij ons opvragen.
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Percentages baten  

Verhouding directe/indirecte kosten 

Overige cijfers

subsidies 
overheid

2010 2011 2010  2011 2010  2011 2010  2011 2010  2011 2010  2011

subsidies  
overig

giften franchise-
vergoeding

sponsoring  
in natura

dienst-
verlening
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Werknemers aantal fte uren

aantal werknemers 12 8 14000

aantal stagiaires 4 1,5 2450

aantal vrijwilligers 180 4,8 8340

doorberekende overheadkosten per uur  € 13,68 

uren besteed aan projecten 12.590

Wat we doen 9

Wie we zijn 3

Financieel	 29

Vooruitblik 33

percentage directe kosten

percentage overhead

29%

71%
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Vooruitblik We zijn nieuwsgierig. Ook naar 2012. 
Blijven we met SodaProducties in 
 Kanaleneiland? Moeten ook wij gaan 
bezuinigen? En gaan we vaker 
 voor lezen bij autochtone gezinnen?  
Vragen genoeg. In 2012 gaan we op 
zoek naar de antwoorden! 

Aan deze mensen  
hebben we veel 
te danken

Ons team, de Raad van Toezicht, adviseurs, freelancers, vrij-

willigers, partners en de lokale uitvoerders van de Voorlees-

Express … ook in 2011 konden we rekenen op de inzet van 

 velen. Hun expertise, middelen en inzet hielpen ons bij onze 

activiteiten van 2011. Dankzij drukkerij Libertas staat dit mooi 

op papier. Bedankt voor jullie steun en bijdrage!

Medewerkers 
Anne Heinsbroek, Carina de Boer, Charlotte Leemans, Geertje 

Lucassen, Hayat Rahmoune, Karien van Buuren, Manon 

 Rikkengaa-Wouters, Marieke Heinsbroek, Ruth Keizer, Sanne 

van Viegen, Suzan Aslan Demirci en Teus Doornenbal.  

 

Stagiaires 

Annebel Baakman, Cheryl Brasker, Erin van de Weijer, Liesbeth 

aan de Stegge, Lydia Joppe, Nikki de Graaf, Rianne Tan en 

Sietske Boers. 

Raad van Toezicht
Cees van der Voorn, Herbert Pesch en Jan Ravesteijn.

Adviseurs
Arjen Bos, Hans Janssen, Werner de Groot en Berenschot.

Freelancers
Ingrid Raaijmakers, Marthe Kolman, Marjolein de Jong-Hooiveld, 

Suzanne Unck en Suzanne Vrolijk.

Vrijwilligers
Ruim 1000 vrijwilligers maakten de VoorleesExpress en andere 

activiteiten mogelijk en hielpen ons binnen de organisatie- een 

onmisbare steun! 

 

Partners 
Blömer Accountants, de schone schrijfster, En Publique, 

 Evident Interactive, Mitros en Phaos: dit zijn onze partners  

en sponsoren. Zij steunen meerdere activiteiten of de hele 

 organisatie financieel, inhoudelijk of in natura. 
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… komen er 

meer mannen 

in het team?

… krijgt de  
VoorleesExpress 

massale  financiële 
onder steuning van  

particulieren?

… en hoe blijven we 

direct in contact 

met allerlei soorten 

mensen uit de  

samenleving?

… welke adviseurs 

investeren in 2012 

in SodaProducties? 

En met welke orga-

nisaties gaan we 

samenwerken? 

… hoeveel  

schippers varen er 

over in 2012?

… wie komt er in de 

Raad van Advies 

van SodaProduc-

ties?

… wat vindt het Neder-

lands Jeugd Instituut van 

de VoorleesExpress? Zijn 

we volgens het instituut 

bewezen effectief? 

… wat betekent het  

Nieuwe Welzijn voor 

SodaProducties? En lukt 

het ons om nog efficiënter 

te gaan werken?

… werknemers  

nieuwsgierig houden, 

 ondanks de werkdruk … 

gaat ons dat  lukken met 

SodaProducties? En op 

welke manier doen  

we dat dan? 

… ontwikkelen we nieuwe  

projecten die  inspelen op de 

economische crisis?  

En zit daar misschien een project 

bij dat nóg groter wordt dan de 

VoorleesExpress?
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