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Boek “Hoe werkt het voor mij? Een verkenning van werkplezier in 
jeugdzorg en onderwijs” gepubliceerd 
 
In het boek Hoe werkt het voor mij? gepubliceerd door uitgeverij de viervensters van Adviesbureau 

VanMontfoort in Woerden staat werkplezier centraal. Auteurs Sijko Wierenga en Taylan Bele doen in het 

boek verslag van openhartige gesprekken met werkers over de alledaagse praktijk in de organisaties 

waaraan zij verbonden zijn. De auteurs willen hiermee zowel studenten als werkers helpen zicht te krijgen 

én te houden op de beroepspraktijk.  

 

Het boek is ontstaan vanuit het onderzoeksproject ‘Arcadië’ van Hogeschool Leiden. Arcadië doet 

onderzoek naar werkplezier in onderwijs en jeugdhulp en dan met name naar de vraag hoe de organisatie 

waar de beroepskrachten komen te werken het werkplezier kan vergroten of verkleinen. 

 

Regelmatig worden afgestudeerden aan HBO-opleidingen op het gebied van onderwijs of jeugdhulp ermee 

geconfronteerd dat de praktijk er heel anders uitziet dan zij zich hadden voorgesteld. Waarschijnlijk is dit 

één van de oorzaken van het hoge verloop onder beroepskrachten in onderwijs en jeugdhulp in de eerste 

jaren na hun afstuderen.  

Studenten kiezen voor hun opleiding omdat ze leerkracht of jeugdhulpverlener willen worden. Sommigen 

zien zichzelf bij de start van hun opleiding al voor de klas staan, anderen weten alleen dat ze ‘iets met 

kinderen’ willen gaan doen. In de loop van de opleiding wordt het beeld scherper, onder meer door stages. 

Maar als ze eenmaal aan het werk in onderwijs en jeugdhulp, valt de dagelijkse beroepspraktijk nogal eens 

tegen.  

 

De auteurs hopen met het boek de kans op goede ‘match’ tussen (aankomende) beroepskracht en de 

toekomstige organisatie te vergroten en het werkplezier te bevorderen. Ook hopen zij hiermee een bijdrage 

te kunnen leveren aan de maatschappelijke opdracht van hogescholen om zo goed mogelijk voor het 

domein Jeugd op te leiden en hoge uitvalpercentages te voorkomen. Daarnaast is de publicatie bedoeld 

voor docenten in het HBO die behoefte hebben aan recente verhalen uit de beroepspraktijk en aan actuele 

inzichten in de factoren die werkplezier vergroten of verkleinen. 

 
 

 
Noot voor de redactie: 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Adviesbureau VanMontfoort, Femke Visser, medewerker marketing 
en communicatie fv@vanmontfoort.nl of 06 – 35 11 70 51. 
 
Link naar het boek op de site van VanMontfoort: https://www.vanmontfoort.nl/product/hoe-werkt-het-voor-mij/  
 
Bijlage: Afbeelding voorkant en achterkant boek 
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