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Stress en burn-out volksziekte nummer 1.  

Jaarlijks kosten stress en  burn-out het Nederlandse bedrijfsleven 2,8 miljard euro (TNO, 

2018). Stress en burn-out zijn daarmee gepromoveerd tot volksziekte nummer 1.  Gelukkig 

kan je er als werkgever veel aan doen om ervoor te zorgen dat medewerkers met plezier hun 

werk blijven doen. Praat met ze, vraag door naar motivatie en wat ze willen ontwikkelen en 

heb oog voor signalen van stress. En zet waar nodig in op coaching en training.  

 

Leeswijzer 

In deze white paper lees je feiten over stress en burn-out. Wat zijn signalen die erop wijzen? 

Hoe vaak komt het voor en welke doelgroepen lopen extra risico’s? En vooral, hoe kan je het 

als HR manager of leidinggevende stress onder medewerkers tijdig opmerken en aanpakken.  

 

Hoge kosten uitval voorkomen 

Als werkgever heb je baat bij vitale medewerkers die met plezier naar hun werk gaan.  Helaas 

loopt meer dan een miljoen mensen jaarlijks het risico op een burn-out, of andere werk 

gerelateerde psychische aandoeningen.  Uitval door spanningsklachten duurt gemiddeld 176 

dagen, en door burn-out zelfs 1.5 keer zo lang (Arbo-online.nl). Een werknemer die uitvalt 

door burn-out kost een werkgever gemiddeld 43.000 euro.  Nu investeren betekent een op 

termijn een enorme kostenbesparing, tijdig werken aan preventie en herstel voorkomt 

(langdurige) uitval.  Effectief zijn (stress)coaching en training, en aanpassingen in de 

werkcontext.   

 

Wat is burn-out of overspanning? 

Overspanning, nervous breakdown, burn-out en surmenage. Zomaar een greep uit het alfabet 

van stress- en overspanning gerelateerde klachten.  Waar iedereen tegenwoordig praat over 

burn-out, is volgens de onderstaande definitie vaker sprake van overspanning.  In dit artikel 

volgen we de omschrijvingen uit de ‘Richtlijn overspanning en burn-out’ (Verschuren et. al, 

2011).  

 

● Overspanning; a) een overmaat aan stress als veronderstelde oorzaak, b) het ontstaan 

van klachten en c) sociaal disfunctioneren. 

● Burn-out; Een overspanning waarbij de klachten langer dan 6 maanden bestaan en 

waarbij vermoeidheid op de voorgrond staat.  

 



 

 

Alarmbellen stress en burn-out op het werk 

 

In bijna de helft van de burn-outs is een uit het lood geslagen werk-privébalans een van de 

oorzaken, toonde onderzoek van Zilveren Kruis twee jaar geleden. Ook een te hoge werkdruk, 

te weinig erkenning en te weinig steun van leidinggevenden en collega’s behoorden tot de 

meest genoemde oorzaken. Een burn-out ontstaat niet plotseling, maar geleidelijk 

(psycholoog.nl). Klachten tijdig aanpakken kan overspanning voorkomen. De context speelt 

bijna altijd een rol in het ervaren van overspanning. Druk om te presteren, saai of 

onbevredigend werk en weinig steun van collega’s hebben een relatie met overspanning. 

 

De alarmbellen moeten gaan rinkelen als: 

• werknemers constant op hun tenen moeten lopen (werkdruk) 

• te weinig zeggenschap of invloed hebben om hun werk goed te doen (controle) 

• ontevreden zijn over hun salaris of onvoldoende erkenning krijgen (beloning) 

• een slechte werksfeer ervaren (collegialiteit) 

• zich oneerlijk behandeld voelen (rechtvaardigheid) 

• in gewetensnood raken door duistere kanten aan hun baan (waarden) 

 

Rol werkgever cruciaal 

 

Als je merkt dat medewerkers teveel stress ervaren, wat dan?  

Als werkgever of HR manager kan het zijn dat je pas een medewerker aan je bureau krijgt als 

het eigenlijk al bijna te laat is. De meeste mensen geven niet graag voor zichzelf toe dat ze het 

werk niet meer aankunnen. Voor hun zelfbeeld is het lastig om te erkennen dat ze 

tekortschieten in hun werk, terwijl hun collega’s het misschien wel goed afgaat. Door 

schaamte is stress vaak een taboe thema.  

 

✓ Stap 1: Ga in gesprek 

Ga tijdig in gesprek. Neem iemand apart met een kopje koffie en vertel je waarnemingen. Wat 

zie je gebeuren? Wat hoor je van collega’s? Laat je medewerker reageren. Herkent deze de 

signalen, en wat betekent dit voor hem? Neem tijd voor zijn verhaal, oordeel niet te snel en 

vraag door naar werk satisfactie. Wordt de medewerker ingezet op zijn kracht en talenten? Is 

er behoefte aan vermindering van werkdruk, of ontwikkelkansen? Nadat de situatie is 

verhelderd, bepaal je samen wat zinvolle vervolgstappen zijn.  

 



 

✓ Stap 2: Bepaal vervolgstappen 

Afhankelijk van de ernst van de situatie bepaal je samen wat een zinvol vervolg is. Denk aan 

tijdelijke vermindering van werkdruk, een nieuwe rol op het werk waardoor talent beter tot 

uiting kan komen, of coaching en training. Als werkgever of HR manager volg je het proces en 

toon je belangstelling. Het is essentieel dat je medewerker hierin steun ervaart. Waar nodig 

hak je moeilijke knopen door, met instemming van de medewerker.  Wie veel stress ervaart 

kan het overzicht verliezen. Dan kan het nodig zijn dat er iemand is die zegt: “En nu leg je even 

alle taken neer”.   

✓ Stap 3: Neem je organisatie onder de loep 

Als stress onder je medewerker(s) een symptoom is dat er meer aan de hand is in de 

organisatie, onderneem dan actie. Stress kan ontstaan door life-events bij een medewerker, 

maar ook door een bron van conflicten op het werk, weinig regelruimte, doorgeschoten 

administratieve verantwoording enzovoorts. Vaak ligt er onder onvrede ook een ervaring van 

niet gezien worden in aanwezige talenten. Welk potentieel onder medewerkers komt niet tot 

uitdrukking? Als stress, werkdruk en conflicten niet bespreekbaar zijn, dan gaat het in de 

onderstroom een grote rol spelen. Bepaal hierop beleid en visie, werk aan individuele– en 

teamontwikkeling en richt je organisatie in naar zelfsturende principes.  

 

Aanpak door coaching effectief 

 

Nadat het functioneren en taakinhoud met de werknemer is besproken, kan coaching en 

training worden aangeboden. Een vervolg met coaching en training is effectief voor:  

 

● Een betere copingstijl. Daarmee wordt bedoeld dat de manier waarop iemand met 

problemen of stress omgaat bijdraagt aan sneller herstel.  Een positieve mindset, 

erkenning van de klacht en het kiezen van de juiste rust-werkbalans is iets wat mensen 

door bijvoorbeeld coaching beter onder de knie kunnen krijgen.  

● Herstellen Werk-Rust balans; rust nemen en taken afstaan, toepassen van een dag- 

en slaapstructuur, ondernemen van ontspannende activiteiten 

● Oorzaken op een rij zetten, patronen doorbreken. Wat speelt er in de context 

(bijvoorbeeld werkdruk, contact leidinggevende), persoonlijkheid (bijvoorbeeld 

perfectionisme) en welke overlevingsstrategieën verergeren het probleem.  

● Oplossingen uitvoeren; bijvoorbeeld verandering naar werk dat energie geeft in plaats 

van kost, passend bij de drijfveren en natuurlijke kwaliteiten van de werknemer.  

 

Uitgangspunten bij herstel 

Er is veel discussie over of iemand gebaat is bij ‘thuis komen zitten’. Dat kan voor een korte 

periode afdoende zijn als er behoefte is aan rust.  Maar vaak is extra begeleiding nodig in de 



 

vorm van coaching en een langzame hervatting van werkzaamheden. Enerzijds geldt: hoe 

langer iemand uit het werkproces is, hoe moeilijker de terugkeer. Anderzijds vraagt 

bijvoorbeeld burn-out langdurig herstel, omdat de uitputting veel van het lichaam gevraagd  

heeft.  

 

● Even rust bij psychische klachten is goed, met rust laten wordt afgeraden. Hoe langer 

het duurt voordat er weer aan herstel en participatie wordt gewerkt, hoe meer iemand 

vast kan komen zitten 

● Participatie en herstel moeten gelijk op gaan. Herstel in de zin van weer greep krijgen 

op de situatie, en participatie om weer mee te gaan draaien in het leven.  

● Het verloop van het herstel bepaalt de duur. Niet de diagnose of de klachten bepalen 

hoe lang het gaat duren. Het herstel laat zich vanzelf zien in de tijd. Hoe lang het herstel 

duurt is daarmee moeilijk te voorspellen. Daarmee ‘bepaalt de tijd het ritme van de 

aanpak’ volgens de richtlijn (Verschuren et.al, 2011). 

 

Feiten en cijfers  

Overspanning en burn-out volksziekte nummer 1 

● Ongeveer 1 op de 13 mensen krijgt een burn-out.  

● 20 Procent van het langdurig verzuim komt door stress 

● Overspanning en burn-out vormt 80% van de psychische beroepsziekten (Nederlands 

Centrum voor Beroepsziekten, 2008).   

 

Jonge werknemersen vrouwen lopen meer risico 

● Overspanning komt iets vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.  

● Vooral jonge werknemers van 30-34 jaar (millennials) kampen met hoge burn-

outklachten en verzuim (duurzameinzetbaarheid.nl).  

● Uitputtingsklachten komen veruit het vaakst voor bij uitzendkrachten (16 procent), 

maar het verschil tussen tijdelijke (13 procent) en vaste contracten (12 procent) is 

klein, blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het CBS en TNO.  

 

Hoge kosten van  verzuim 

● Verzuim door stress kost werkgevers 2,5 miljard euro per jaar (TNO, 2018).  

 

Verzuim duurt voort en verhindert terugkeer 

● Na één jaar verzuimt nog steeds 1 op de 5 medewerkers die overspannen of burn-out 

zijn. (Verschuren et al, 2011).  

● Medewerkers die door overspanning en verzuim in de WAO belanden komen slechts 

moeizaam weer aan het werk. Terwijl het overgrote deel van deze mensen bij een 

gestructureerde aanpak na drie maanden weer voorzichtig aan het werk zou kunnen 

(Romeijders & Terluin, 2005). 

 



 

Symptomen overspanning  

• Alleen een arts mag de diagnose ‘overspanning/burn-out’ stellen.  Kenmerken van 

burn-out zijn: gevoelens van uitputting, cynisme (extreme) vermoeidheid. In de fase 

dat er overspanning dreigt zijn onderstaande signalen waarneembaar. Zie tabel.  
 

Lichamelijke klachten Snel moe 
Slecht slapen 
Pijnlijke of gespannen spieren 

Cognitieve klachten Concentratieproblemen 
Geheugenproblemen 
Problemen met plannen 
Niet meer tegen drukte kunnen 
Piekeren 

Emotionele klachten  Prikkelbaarheid 
Snel in tranen uitbarsten 
Depressie- en angstklachten 
Geen plezier meer beleven aan dagelijkse dingen 
Gejaagd gevoel 

Gedrag  Gehaast of ongeduldig gedrag 
Niet meer kunnen stoppen met werken 
Meer drinken, roken, snoepen 

Tabel 1: overzicht veel voorkomende klachten bij overspanning 

 

Meer informatie?  
Voor meer informatie over maatwerk in coaching en training rond stresspreventie, en de Workshow 

‘Kies voor Talent’ zie Veluwecoach Stresspreventie  
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