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Vooral emotioneel zwaar 
werk verklaart toename 
burn-out s

H et aantal mensen met burn-outklachten is het 
afgelopen decennium fors gestegen (figuur 1; 
Houtman et al., 2021; Hulsegge et al., 2020). 
Burnout-klachten treffen zowel de werknemer 

zelf, de organisatie, als de maatschappij. De financiële kos-
ten voor de werkgever vanwege verzuim door psychische 
klachten zoals burn-out, worden geschat op 3,1 miljard 
euro per jaar (Hooftman, 2020). 

In zijn recente rapport Het betere werk; de nieuwe 
maatschappelijke opdracht besteedt de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid de nodige aandacht aan 
de gestegen burn-outklachten en de mogelijke oorzaken 
ervan, zoals een toenemende intensivering van werk, maar 
ook de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt en 
een voortgaande digitalisering van werk (WRR, 2020). 

De recente stijging in burn-outklachten tijdens de 
periode van economische groei roept de vraag op of deze 
samenhang toeval is. In dit artikel geven we een overzicht 
van de literatuur over oorzaken van burn-outklachten, 
en onderzoeken we op basis van de Nationale Enquête 
Arbeidsomstandigheden (NEA) de recente stijging. 

Bekende oorzaken van burn-outklachten
Burn-out is, volgens de onderzoekers die het begrip hebben 
geïntroduceerd, vooral een aan werk gerelateerd psychisch 
klachtensyndroom, bestaande uit emotionele uitputting, 
vaak in combinatie met een cynische houding aangaande 
het werk en weinig zelfvertrouwen in eigen kunnen (Schau-
feli et al., 2018). Bij oorzaken van burn-out wordt er vaak 
onderscheid gemaakt tussen oorzaken gelegen in het werk, 

en oorzaken gelegen in de persoon of in de privé-omgeving. 
In het genoemde WRR-rapport wordt verondersteld dat 
daarnaast ook maatschappelijke oorzaken een rol spelen.

Oorzaken gelegen in werk 
Van de werkkenmerken zijn in de literatuur vooral hoge 
taakeisen (zowel kwantitatief als kwalitatief, waarbij men 
onder ‘kwalitatief ’ vaak zowel de emotionele als de cog-
nitieve taakeisen verstaat) gerelateerd aan hoge scores op 
burn-outvragenlijsten. Daarnaast worden ook de geringe 
regelmogelijkheden – zoals weinig autonomie, weinig vari-
atie in het werk, weinig leer- en ontplooiingsmogelijkhe-
den, en weinig sociale steun van leidinggevenden en col-
lega’s – als oorzaak van burn-outklachten vastgesteld (Taris 
et al., 2013; 2017). Ook onderzoek dat zich bezighoudt 
met ‘rechtvaardigheid’ laat zien dat weinig rechtvaardig-
heid alsmede weinig waardering op het werk samenhan-
gen met meer burn-outklachten (Maslach en Leiter, 2008). 
Daarnaast hangt ook minder werkzekerheid met dergelijke 
klachten samen (Smulders et al., 2013). 

Oorzaken gelegen in de persoon 
In vele studies zijn vrouwen degenen met meer gerappor-
teerde burn-outklachten (Crawford et al., 2016). Dit is over-
eenkomstig met het beeld dat vrouwen vaak meer (mentale) 
gezondheidsklachten rapporteren dan mannen (o.a. De 
Graaf en Ten Have, 2017). Voor hen zouden de oorzaken 
hiervan vooral gelegen zijn in de dubbele belasting. Hiermee 
wordt traditioneel gedoeld op het feit dat vrouwen vaker de 
zorgtaken binnen het gezin op zich nemen zodra er kinderen 
komen, en die taken ‘moeten’ combineren met hun werk. 

We zien echter ook dat vrouwen met een gezin vaker in 
deeltijd gaan werken. Recent onderzoek toont aan dat met 
name laagopgeleide vrouwen niet makkelijk vanuit deel-
tijdwerk naar een grotere baan kunnen overstappen, ook al 
zouden ze dat wel willen (Merens en Bucx, 2018). Siebert 
(2005) heeft laten zien dat wanneer het inkomen ontoe-
reikend was om ‘basale behoeftes’ te dekken, dit een sterk 
positieve samenhang vertoonde met burn-outklachten. Dit 
zorgt ervoor dat vrouwen gevoelig zijn voor het ontwikke-
len van burn-outklachten – vooral in de situaties waarin ze 
niet financieel zelfstandig zijn.  Dit heeft mede te maken 
met het feit dat vooral jonge, laagopgeleide vrouwen werk-
zaam zijn in sectoren waarin deeltijdwerk ‘de norm’ is, in 
tegenstelling tot sectoren met jonge laagopgeleide mannen 
(Merens en Bucx, 2018). 

EMPIRISCHE ANALYSE ARBEID

Burn-outklachten onder werknemers laten, na de kredietcrisis, in 
Nederland een gestage en forse stijging zien – van 14,4 procent in 
2014 tot 17,3 procent in 2018. Hoe is die stijging te verklaren? 

IN HET KORT
 ●Data over arbeidsomstandigheden kunnen de toename in burn-
outklachten voor bijna 39 procent verklaren.
 ●De belangrijkste gemeten oorzaken zijn werkkenmerken, zoals 
emotioneel zwaar werk en langdurig beeldschermgebruik. 
 ●De stijging kan daarnaast ook komen door indirect gemeten 
kenmerken, zoals de groeiende economie of de digitalisering.
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Ook jongeren worden vooral in recente rapportages 
genoemd als risicogroep voor burn-outklachten. Hoewel 
onderzoek naar burn-out in samenhang met het gebruik 
van sociale media nog in de kinderschoenen staat, wordt dit 
gebruik regelmatig als argument aangevoerd (Schoemaker 
et al., 2019). Sociale media zijn confronterend, laten meest-
al ‘het perfecte plaatje’ zien, en zouden leiden tot zowel 
maatschappelijke druk als prestatiedruk. Recent groot-
schalig panel-onderzoek laat echter zien dat de invloed van 
de sociale media op de (on)tevredenheid met het leven bij 
jongeren beperkt en genuanceerd is (Orben et al., 2019).

Ook zijn jongeren vaak aangewezen op flexibele con-
tracten. Onder jongeren (15–25 jaar) was het aandeel met 
een flexibel contract al relatief hoog, wat ook nog eens 
tussen 2003 en 2017 is toegenomen. De hogeropgeleiden 
onder hen maken wel meer kans op doorstroming naar een 

vast contract dan lageropgeleiden (Michiels, 2016). 
Ten slotte hangen ook persoonskenmerken zoals ‘neu-

roticisme’, een geringe emotionele stabiliteit, en ‘overcom-
mitment’ of een geringere ‘passendheid’ van persoon en 
baan samen met meer burn-outklachten. Onder jongeren 
is ‘perfectionisme’ (het idee dat anderen en zijzelf veelei-
sender zijn geworden) toegenomen (Curran en Hill, 2019). 

Oorzaken gelegen in de maatschappij
Daarnaast kunnen oorzaken ook maatschappelijk van aard 
zijn (Van Echtelt, 2014). Het werken met informatie en 
met mensen neemt nog steeds toe, mede door de globali-
sering en de technologische ontwikkelingen, onder andere 
op de werkplek. Deze technologische ontwikkelingen heb-
ben het tijd- en plaatsonafhankelijke werken gestimuleerd. 
Enerzijds bieden deze technologische ontwikkelingen wer-
kenden meer autonomie en flexibiliteit in hun werk, maar 
anderzijds maakt het de afbakening tussen werk en privé 
vager, wat ten koste kan gaan van de werk-privébalans. 

Daarnaast is er sprake van een toenemende globali-
sering waardoor bedrijven concurrentiedruk ervaren aan-
gaande productiewerk. Dit kan resulteren in intensiever 
werk of minder autonomie, maar ook in de druk op werk-
gevers om te concurreren, en om waar mogelijk de groep 
van vast personeel klein te houden (o.a. Cox et al., 2014). 

Ook de economische groei kan van invloed zijn op 
burn-outklachten. Vooral vlak na een recessie zullen werk-
gevers niet zo snel mensen in vaste dienst nemen om te voor-
zien in de toegenomen productievraag tijdens economisch 
herstel. Het meer structureel aannemen van werknemers 
loopt vaak wat achter op de productievraag. Enerzijds gaat 
onzekerheid over inkomen gepaard met burn-outklachten 
(Siebert, 2005). Anderzijds laat Stegeman (2005) ook zien 
dat als de arbeidsmarkt onder druk staat de drempel tot ver-
zuimen hoog is. Wanneer de economie echter groeit en er 
meer baanzekerheid is, daalt ook de verzuimdrempel. Waar 
verzuimduur vooral samenhangt met de aanwezigheid van 
gezondheidsproblemen, zal de verzuimfrequentie vooral 
gevoelig zijn voor het conjuncturele effect. 

Tot slot is er sprake van demografische ontwikkelin-
gen zoals vergrijzing en meer vrouwen op de arbeidsmarkt, 
waarbij de omvang van hun banen groeit. Tegelijkertijd 
zien we dat werk en zorg steeds meer gecombineerd moe-
ten worden, en dat dit ook gestimuleerd wordt door de 
overheid. Het gaat daarbij niet alleen om de zorg voor kin-
deren, maar ook om die voor ouderen (mantelzorg). Ook 
mantelzorgtaken kunnen gepaard gaan met psychische ver-
moeidheid (Broese van Groenou et al., 2015).

Methode
Welke factoren kunnen de stijging sinds 2014 van burn-
outklachten in Nederland verklaren? Aan de hand van een 
mediatie-analyse onderzoeken we door welke factoren het 
verband tussen de tijd en aantal burn-outklachten verklaard 
kan worden (Preacher en Kelly, 2011).  Als eerste wordt de 
variabele jaar ingevoerd. Bij de tweede stap worden oorza-
ken van burn-outklachten ingevoerd, met als doel de mate 
te reduceren waarin jaar burn-outklachten verklaart. 

Hiervoor gebruiken we data van de NEA tussen 2014 
en 2019. In deze NEA worden de burn-outklachten vastge-
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Noot: Burn-outklachten (emotionele uitputting door het werk) worden gemeten met vijf items die groten-
deels zijn overgenomen uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS), dat een bewerking is van items uit 
de Utrechtse Burn-Out Schaal (UBOS). Werknemers worden geacht burn-out klachten te hebben als zij een 
gemiddelde itemscore rapporteren van meer dan 3,20 op een antwoordschaal van 1 = nooit tot 7 = elke dag. 
Gegevens van 1997 t/m 2004 zijn van het POLS (CBS). De gegevens vanaf 2007 zijn van de NEA 2007–2019. In 
de overgang naar de gegevensmeting over arbeid en de (werkgerelateerde) gezondheid is in de NEA 2005 en 
2006 de burn-outklachtenschaal tijdelijk vervangen geweest door een andere schaal. 

Ontwikkelingen in het percentage Nederlandse 
werknemers dat burn-outklachten rapporteert

FIGUUR 1

Bron: NEA (2014–2019), TNO/CBS | ESB

Noot: De factoren in de tabel hebben een significante invloed op de stijging van burn-outklachten over de 
jaren. De indirecte effecten van geslacht; opleidingsniveau; omvang dienstverband; kwantitatieve taakeisen; 
intern ongewenst gedrag; extern ongewenst gedrag; moeilijkheidsgraad/vereiste geestelijke inspanning; ge-
brek aan werktijdenautonomie; gebrek aan sociale steun leidinggevende; werkonzekerheid; automatisering 
van bedrijfsactiviteiten meegemaakt in het bedrijf in de afgelopen twaalf maanden; telewerken; inkrimping 
met of zonder gedwongen ontslagen ondergaan in het bedrijf in de afgelopen twaalf maanden zijn meegeno-
men, maar waren niet significant en/of hingen niet positief samen met burn-outklachten. N = 242.559.

Factoren die het effect verklaren van ‘tijd’ op de 
stijging van burn-outklachten tussen 2014 en 2019

TABEL 1

Aandeel van verklaring van stijging in burn-outklachten
Bijdrage directe effect van het jaar (2014 t/m 2019)Bijdrage directe effect van het jaar (2014 t/m 2019) 61,361,3

Bijdrage indirecte effecten ...Bijdrage indirecte effecten ... 38,738,7
... waarvan oorzaken gelegen in de persoon... waarvan oorzaken gelegen in de persoon
   Leeftijd 25 t/m 34 jaar 0,3
   Leeftijd 55 t/m 64 jaar 0,2
   Eenouderhuishouden 0,8
... waarvan oorzaken gelegen in werk... waarvan oorzaken gelegen in werk
   Emotioneel zwaar werk 17,5
   Meer kennis en vaardigheden dan nodig bij werk 0,9
   Voor werk 6 uur per dag of meer aan een beeldscherm zitten 1,8
... waarvan oorzaken gelegen in de maatschappij... waarvan oorzaken gelegen in de maatschappij
   Aantal keer verzuimd in de afgelopen 12 maanden 6,5
   Ontevredenheid over salaris 8,5
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steld via vragen die alleen de ‘emotionele uitputting’ meten, 
zoals vaak gebeurt in de literatuur (Aronsson et al., 2017). 
De vragen zijn gebaseerd op de Nederlandse versie van de 
MBI (Maslach Burn-out Inventory; de Nederlandse versie 
hiervan is de UBOS ofwel Utrechtse Burn-out Schaal). 
Het includeren van variabelen in de analyse is bepaald door 
literair onderzoek en een secundaire analyse (Houtman et 
al., 2021). De invloed van variabelen die niet of niet goed 
in de NEA zitten, bijvoorbeeld persoonskenmerken zoals 
perfectionisme, is niet vast te stellen. 

Vooral werkgerelateerde variabelen
Tabel 1 laat zien dat een aantal werkgerelateerde varia-
belen gezamenlijk 38,7 procent van het gedeelte dat we 
sinds 2014 kunnen duiden als variabele tijd in de stijging 
van burn-outklachten kunnen verklaren. Het gaat hier-
bij vooral om een hoge emotionele belasting in het werk, 
maar ook om de verzuimfrequentie en de ontevredenheid 
over het salaris. De oorzaken gelegen in de persoon dragen 
vrijwel niet bij aan de verklaring van de stijging van burn-
outklachten. Hierbij moet echter wel worden vermeld dat 
persoonskenmerken als ‘zelfvertrouwen’ of ‘perfectionisme’ 
niet in de NEA worden meegenomen. De overige 61,3 pro-
cent kan niet worden verklaard door de beschikbare data en 
wordt dus toegekend aan de variabele jaar.

Interessant is dat de voorspellers van burn-outklach-
tenstijging overeenkomen met enkele maatschappelijke 
verklaringen. Zo reflecteert de verzuimfrequentie het effect 
van een groeiende economie. Emotioneel zwaar werk kan 
mede wijzen op het werken in specifieke sectoren zoals 
de zorg en andere vormen van dienstverlening. Daarnaast 
duidt de ontevredenheid met het salaris specifiek op wer-
kenden met lage inkomens. Het langdurig werken achter 
een beeldscherm komt overeen met de toenemende digita-
lisering van ons werk. In december 2019 wordt de stijging 
in burn-outklachten tot en met 2018 verklaard door onge-
veer eenzelfde resultaat (Houtman et al., 2021). 

Tot slot
Omdat een aantal mogelijk relevante persoonskenmerken 
niet met de NEA gemeten wordt, wordt de invloed van 
persoonskenmerken op de verklaring van de stijging in 
burn-outklachten wellicht onderschat. Recent kwalitatief 
en kwantitatief onderzoek naar de oorzaken van burn-out-
klachten laat echter zien dat andere kenmerken er wel dege-
lijk ook toe doen (Houtman et al., 2021). Persoonskenmer-
ken als ‘gebrek aan veerkracht’ en ‘weinig zelfvertrouwen 
in eigen kunnen’ hangen in vergelijkbare mate samen met 
het ontwikkelen van burn-outklachten. Tevens bleken veel 
kwantitatieve taakeisen, gebrekkige steun van de leidingge-
vende en een slechte werk-privébalans van groot belang te 
zijn als determinant van burn-outklachten. Ook blijkt dat 
de ontwikkeling van burn-outklachten en ziekteverzuim 
vaak veroorzaakt worden door een stapeling van risicofac-
toren, waarbij werk het vaakst wordt genoemd. Het zijn 
vooral deze persoons- en werkgebonden factoren die zich 
goed lenen voor de inzet van interventies ter voorkoming 
van uitval of bevordering van werkhervatting na uitval.  

In dit onderzoek hebben we de stijging in burn-out-
klachten geprobeerd te verklaren. Een aantal gevonden 

oorzaken komt overeen met causale voorspellers van het 
onwikkelen van burn-outklachten. Inzicht in de oorzaken 
van deze stijging kan mogelijk aanknopingspunten bie-
den voor de aanpak ervan. Zo’n aanpak kan zijn gericht op 
het vergroten van de veerkracht of het zelfvertrouwen van 
werknemers, wellicht vooral als er in het werk sprake is van 
een hoge emotionele belasting. Overigens vragen oorzaken 
voor burn-outklachten, zoals geringe sociale steun van de 
leidinggevende, maar ook pestgedrag van collega’s en con-
flicten op het werk, nadrukkelijk om interventies gericht 
op de leidinggevende en de organisatie. 
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