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Marloes, jij bent normaliter de persoon die deze interviews afneemt. Het gezicht achter deze reeks.
Leuk dat we jou mogen leren kennen! Zou je jezelf willen voorstellen aan de lezer?  
“Ja! Nu als geïnterviewde. Ik ben managementassistent en beleidsmedewerker kwaliteit op het Citadel. Van
oorsprong historicus. Twee jaar geleden begon ik naast mijn huidige werk een post-HBO opleiding bedrijfskunde
aan de HAN. De opleiding duurde net geen twee jaar en bestaat uit zeven modules en een afstudeerwerkstuk. Het
leuke is dat je de opleiding echt samen met een groep volgt. 

Een stoere stap! Wat bracht jou ertoe deze opleiding te beginnen?
“Vanuit mijn huidige functie krijg ik veel mee over hoe een organisatie werkt en bestuurd wordt. Dat vind ik
ontzettend interessant. Ik wilde me hier verder in verdiepen, weten waarom dingen lopen zoals ze lopen. Deze
opleiding helpt daarbij.”

Wat vond je de leukste module?
"Veranderkunde. Dit gaat over de zachte kant, over de menselijke kant. Bijvoorbeeld de mogelijkheden voor
personeel om een opleiding te doen. Of over werkdruk, het thema van mijn afstudeerwerkstuk." 

Kun je meer vertellen over je afstudeerwerkstuk?
"Mijn afstudeerwerkstuk gaat over werkdruk, werkdrukbeleving en werklast. Ik heb praktijkgericht onderzoek en
literatuuronderzoek gedaan, gesprekken gevoerd met collega’s en een aanbeveling geschreven hoe we de
werkdrukbeleving kunnen beïnvloeden." 

Waarom koos je juist voor dit thema?
"De werkdruk in het onderwijs is hoog, niet alleen op het Citadel. En ik denk dat dat een probleem is. Werkdruk
zorgt voor minder werkplezier. Ik vind dat we het vaker over werkdruk moeten hebben. We willen het goed doen
voor de leerling en voor elkaar. Maar we moeten het ook goed doen voor onszelf. Ik heb ook zelf ervaren hoe
belangrijk dit is. Ik stel mezelf nu vaker de vraag ‘vind ik het nog leuk.’ En als ik het niet meer leuk vind, vraag ik
misschien te veel van mezelf. Misschien wil ik te veel doen of wil ik het te goed doen. En onder druk wordt het
meestal niet beter. Het is vaak ook niet sneller af."

Wat is jouw belangrijkste aanbeveling?
"Laten we het goede voorbeeld aan elkaar geven. Durven uitspreken wat werkdruk met ons doet. En vervolgens
per persoon kijken wat zou helpen. Bij de een is het meer regie. Bij de ander is het meer ontspanning." 

We hebben het over werkdruk. Heeft deze opleiding jou niet juist meer werkdruk opgeleverd?
"Ja, deze opleiding heeft me tijdelijk meer werklast opgeleverd. Maar ik werd er uiteindelijk, onderaan de streep,
heel blij van. En daar gaat het om. Werkplezier." 

In deze rubriek laten we de lerenden aan het woord. We hopen dat deze maandelijkse rubriek je mag
inspireren zelf weer eens om je heen te kijken, te proeven aan iets nieuws en te ontdekken dat je nog veel
meer talenten hebt die je kunt inzetten. 


