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Uit recent onderzoek van TNO blijkt dat het ontwikkelen 
van burn-outklachten voornamelijk samen lijkt te hangen 
met de opeenstapeling of combinatie van verschillende 
factoren. 

Deze verschillende factoren hangen samen 
met het werk, de persoon en de maatschappij. Ze worden 
in deze infographic benoemd en verder uitgelicht.

De persoon

Het werk

De maatschappij

Remmend effect
vrijwilligerswerk

Digitalisering

Toenemende
concurrentie uit
het buitenland

Minder (tijd voor) 
contacten met 
klanten/patiënten

Conjunctuur

Gebrek aan
veerkracht

Slechte financiële
situatie

Perfectionisme

Laag zelfvertrouwen

Psychiatrische 
problematiek/
psychopathologie
aanwezig

Sterke leerorïentatie

Privé situatie

Veel werkeisen

Hoge emotionele 
werkbelasting

Geringe sociale steun 
leidinggevende

Ontevreden over
werk-privé balans

Ontevreden met 
salaris

Pestgedrag collega’s

Arbeidsconflict

Personeelstekort

Zowel (1) de organisatie als geheel en (2) de leiding-
gevende in het bijzonder als (3) de werknemer zelf hebben 
een belangrijke rol bij zowel het (a) signaleren van 
burn-outklachten, (b) het aanpakken van de oorzaken en 
(c) het stimuleren van het herstel hiervan. 

Geen goede aansluiting
tussen werk en ervaring

Vrijwilligerswerk
Eén tot drie uur per week vrijwilligerswerk

heeft een remmend effect op de ontwikkeling
van burn-outklachten na één jaar 

(niet meer na twee jaar). 

Data:
CODI 2016 – 2018

Onderzoek:
Kwantitatief

Conjunctuur
Een hoge verzuimfrequentie, meegenomen als
maat voor een hoogconjunctuur, verklaart de 

stijging van burn-outklachten over de afgelopen
jaren. Als het economisch goed gaat is de 
drempel voor verzuim laag (en de verzuim-

frequentie hoog). Als het economisch slecht 
gaat zie je het tegenovergestelde. 

Data:
NEA 2014 – 2019

Onderzoek:
Kwantitatief

Minder (tijd voor) contacten
met klanten/patiënten

Het werk is veranderd, waarbij je
minder of geen contact meer hebt

met klanten en patiënten.

Onderzoek:
Kwalitatief

Toenemende concurrentie
uit het buitenland

De moordende concurrentie met de Aziatische
landen (vb. China), waardoor sprake was

van enorme werkdruk en zeer lange werkdagen,
werd als oorzaak genoemd door werknemers
die veel burn-outklachten rapporteerden en

die hebben verzuimd met psychische klachten.

Onderzoek:
Kwalitatief

Digitalisering
Meer dan 6 uur per dag werken aan een
beeldscherm hing samen met de stijging

van burn-outklachten over de afgelopen jaren.
Daarnaast is in het kwalitatieve onderzoek

vaak melding gemaakt van het altijd bereikbaar
moeten zijn als oorzaak van burn-outklachten.

Data:
NEA 2014 – 2019

Onderzoek:
Kwantitatief
Kwalitatief

Geen goede aansluiting
tussen werk en ervaring

Geen goede aansluiting tussen werk en 
ervaring voorspelt de ontwikkeling 
van burn-outklachten na één jaar.

Data:
CODI 2016 – 2017

Onderzoek:
Kwantitatief

Arbeidsconflict
Zelf een conflict hebben met je leidinggevende,

of tussen conflicten van anderen (leiding-
gevenden of collega’s) in komen te zitten is 
als oorzaak genoemd door werknemers die 
veel burn-outklachten rapporteerden en die 
hebben verzuimd met psychische klachten.

Onderzoek:
Kwalitatief

Pestgedrag collega’s
Pestgedrag van collega’s is als oorzaak 

genoemd door werknemers die veel 
burn-outklachten rapporteerden en die 

hebben verzuimd met psychische klachten.

Onderzoek:
Kwalitatief

Personeelstekort
(Chronisch) personeelstekort is als oorzaak 

genoemd door werknemers die veel 
burn-outklachten rapporteerden en die 

hebben verzuimd met psychische klachten.

Onderzoek:
Kwalitatief

Ontevreden met werk-privé balans
(Zeer) ontevreden zijn met de werk-privébalans 
voorspelt de ontwikkeling van burn-outklachten 

na 1 en 2 jaar follow-up, en verklaart de 
stijging van burn-outklachten over de 

periode van 2014-2018.

Data:
CODI 2016 – 2018
NEA 2014 – 2018

Onderzoek:
Kwantitatief

Ontevreden met salaris
Ontevredenheid met het salaris verklaart

de stijging van burn-outklachten over 
de afgelopen jaren.

Data:
NEA 2014 – 2019

Onderzoek:
Kwantitatief

Geringe steun leidinggevende
Geringe steun van de leidinggevende 
voorspelt het ontwikkelen van burn-

outklachten na één en twee jaar follow-up, 
en komt in het kwalitatief onderzoek als 

belangrijke oorzaak naar voren.

Data:
CODI 2016 – 2018

Onderzoek:
Kwantitatief
Kwalitatief

Hoge emotionele werkbelasting
Een hoge mate van emotioneel belastend 

werk doen voorspelt de ontwikkeling van burn-
outklachten na één en twee jaar follow-up 

en verklaart de stijging in burn-
outklachten over de afgelopen jaren.

Data:
CODI 2016 – 2018
NEA 2014 – 2019

Onderzoek:
Kwantitatief

Veel werkeisen
Veel werk moeten doen en snel moeten 

werken voorspelt de ontwikkeling van burn-
outklachten na één en twee jaar follow-up.

Data:
CODI 2016 – 2018

Onderzoek:
Kwantitatief
Kwalitatief

Psychiatrische problematiek/
psychopathologie aanwezig

Diverse vormen van kwetsbaarheid, zoals 
psychiatrische aandoeningen (zoals een 

aandoening in het autistisch spectrum, depressie,
borderline, ADHD) of een chronische aandoening 

waren aanwezig bij mensen die veel burn-
outklachten rapporteerden en uitgevallen waren 

geweest met een psychische klacht.

Onderzoek:
Kwalitatief

Privé situatie
Verschillende factoren in de privé situatie 
dragen bij aan het ontwikkelen van burn-

outklachten, zoals een verleden van misbruik, 
het overlijden van naaste familie of goede 

vriend, maar ook het leveren van mantelzorg.

Onderzoek:
Kwalitatief

Perfectionisme
Perfectionisme kwam veelvuldig 

voor en werd als oorzaak gezien van 
veel burn-outklachten en verzuim 

vanwege psychische klachten.

Onderzoek:
Kwalitatief

Slechte financiële situatie
Het financieel veel of een beetje te kort 

komen geeft 1,7, respectievelijk 1,8 keer 
een verhoogd risico op de ontwikkeling 

van veel burn-outklachten na één, 
respectievelijk twee jaar follow-up.

Data:
CODI 2016 – 2018

Onderzoek:
Kwantitatief
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Het hebben van weinig zelfvertrouwen
en controle (‘mastery’) voorspelt de 

ontwikkeling van veel burn-outklachten 
na één en twee jaar follow-up.

Data:
CODI 2016 – 2018

Onderzoek:
Kwantitatief

?
Sterke leeroriëntatie

Een sterke gerichtheid om op het werk te
leren voorspelt na twee jaar follow-up

de ontwikkeling van veel burn-outklachten.

Data:
CODI 2016 – 2018

Onderzoek:
Kwantitatief

Gebrek aan veerkracht
Een gebrek aan veerkracht – ook wel het 

vermogen om te gaan met stress, tegenslagen 
of moeilijkheden op het werk – voorspelt zowel 

na één jaar als na twee jaar follow-up de 
ontwikkeling van veel burn-outklachten.

Data:
CODI 2016 – 2018

Onderzoek:
Kwantitatief
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