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De meerwaarde van de 
BoekStartcoach

Opbrengsten voor de Bibliotheek

• Drempelverlagend 

De BoekStartcoach brengt voorlezen en de Bibliotheek op een positieve manier onder de aandacht van alle ouders, ook en 

vooral juist bij taalzwakke ouders. Ook ouders die afwijzend staan t.o.v. de BoekStartcoach, krijgen informatie mee over het 

belang van voorlezen en de Bibliotheek. De BoekStartcoach spreekt ouders op een natuurlijke, plezierige manier aan; de coach 

brengt levendigheid in een vrij zakelijke omgeving. 

• Groter bereik ouders met jonge kinderen 

De BoekStartcoach geeft ouders vertrouwen en maakt de wachtmomenten plezieriger. De coach heeft alle tijd voor het 

onderwerp taal en voorlezen, een onderwerp dat ouders wel belangrijk vinden. De collectie boekjes werkt als een magneet op 

het jonge kind, waarna de ouder al snel volgt. De bewustwording dat voorlezen belangrijk is groeit onder ouders.

● 

• Meer Bibliotheekleden 

Ouders worden via het consultatiebureau geïnformeerd over het belang van vroeg beginnen met voorlezen en gewezen op de 

Bibliotheek en het gratis lidmaatschap voor hun kind. Door de BoekStartcoach zien we een aanzienlijke stijging van het aantal 

leden 0-4 jaar. 

• Profilering van de Bibliotheek 

De proactieve rol en professionaliteit van de BoekStartcoach draagt bij aan een positief beeld van de Bibliotheek. Binnen het 

netwerk werkt de Bibliotheek zo aan zichtbaarheid en profileert zich als deskundige op het gebied van taal- en leesbeleid. 

Gemeenten zijn op zoek naar effectieve aanpakken om laaggeletterdheid preventief te bestrijden. Met de BoekStartcoach 

beschikt de Bibliotheek over een succesvolle interventie die in samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg taalarme 

gezinnen bereikt.  

• Intensivering samenwerking met consultatiebureau 

Met de BoekStartcoach maakt de Bibliotheek een verbinding met de Jeugdgezondheidszorg om gezamenlijk 

taalachterstanden te bestrijden en leesplezier te bevorderen. Er wordt kennis gedeeld door de Bibliotheek en het 

consultatiebureau. De kennis en inzet van de BoekStartcoach wordt door het consultatiebureau gezien als verrijking van de 

reguliere werkzaamheden. 

Opbrengsten voor de Jeugdgezondheidszorg

• Gerichte inzet op de taken en werkzaamheden van de JGZ  

Voorlezen is erg belangrijk voor de brede ontwikkeling van een kind. Sterke argumenten zijn bijvoorbeeld dat voorlezen de 

taalontwikkeling sterk bevordert en dat het de band tussen ouder en kind versterkt. Belangrijke domeinen waar de JGZ aan 

werkt in hun contact met ouders. De inzet van de BoekStartcoach ondersteunt de JGZ en levert een gerichte bijdrage aan het 

werken met de richtlijn Taalontwikkeling. 
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• Tijdwinst bij consult spraak-/taalontwikkeling 

Door de BoekStartcoach is de ouder al in aanraking gekomen met het onderwerp en zich bewust geworden van het belang 

ervan. De BoekStartcoach heeft aanvullend op de beperkte tijd van de arts of jeugdverpleegkundige tijd om verder te praten 

met de ouder.  

• Jeugdverpleegkundige én arts werken samen met de BoekStartcoach 

De jeugdarts én -verpleegkundige werken samen met de BoekStartcoach, waardoor er een gezamenlijke aanpak is van het 

onder de aandacht brengen van het belang van vroeg beginnen met voorlezen (preventie laaggeletterdheid). 

• Kennisdeling Bibliotheek en consultatiebureau 

De kennis en inzet van de BoekStartcoach wordt door het consultatiebureau gezien als verrijking van de reguliere 

werkzaamheden. Ook de medewerkers van het consultatiebureau frissen hun kennis op en vergroten hun deskundigheid 

bijvoorbeeld door de aangeboden e-learning Taalstimulering door voorlezen. 

>> Meer informatie
• Folder De BoekStartcoach. Voorleesondersteuning op het consultatiebureau

• Filmpje De Boekstartcoach

https://cdn.boekstartpro.nl/wp-content/uploads/2019/06/BS-coach-siteversie_juni2020n.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wkn1GaoYagA

