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Persbericht
12 april 2013
Er verschijnen steeds meer berichten over relatief jonge mensen met burn-out
klachten. Vroeger waren jongeren tot 35 jaar nog de meest vitale werknemers van
Nederland. Nu moeten ze collega's van 35-44 jaar op dat punt laten voorgaan.
Hebben jongeren het dan zoveel zwaarder in hun werk? Een trendstudie op een
omvangrijke database met werknemersenquêtes vanaf 1995 laat zien dat de omslag
ongeveer 10 geleden jaar plaatsvond en dat de oorzaken van het hogere burnoutrisico vooral buiten het werk gezocht moeten worden.
Dat je van werken moe wordt is op zich niet erg. Als je tussendoor maar voldoende
kunt uitrusten. Wie echter jaren onder stress werkt en tussendoor onvoldoende
herstelt, raakt psychisch vermoeid. En dat kan een scala aan nare gevolgen hebben.
Psychisch vermoeide mensen zijn bijvoorbeeld minder creatief in hun werk, zijn vaker
betrokken bij ongelukken, zijn vatbaarder zijn voor infectieziekten, krijgen vaker harten vaatziekten en hebben een grotere kans op burn-out.
Onderzoeksbureau SKB meet de mate van psychische vermoeidheid in de
werkbelevingsonderzoeken die zij sinds 1995 bij duizenden organisaties verzorgt. De
geanonimiseerde antwoorden van 1,2 miljoen respondenten zijn opgenomen in een
landelijke databank. SKB gebruikt die om onderzochte bedrijven te benchmarken met
sectorgenoten. Trendonderzoek op deze databank naar psychische vermoeidheid laat
zien dat tussen 2000 en 2005 een omslag heeft plaatsgevonden. De jongeren zijn niet
meer de vitaalste werknemers.
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Het percentage psychische vermoeide werknemers van 35 jaar en ouder is in de periode
2000 - 2010 met 4 tot 5 % gedaald; dat van de jongste leeftijdsgroep is (vrijwel) gelijk
gebleven. In de jaren voor de eeuwwisseling heeft de jongste leeftijdsgroep het laagste
percentage psychisch vermoeide werknemers. Tien jaar later is dat omgedraaid. Nu bevat
de jongste leeftijdsgroep procentueel meer psychisch vermoeide werknemers dan de
leeftijdsgroep daarboven.
SKB heeft onderzocht of er factoren in het werk zijn aan te wijzen die het hogere
percentage psychisch vermoeide werknemers bij de jongste leeftijdsgroep (t.o.v. de
leeftijdsgroep daarboven) zouden kunnen verklaren. Dat blijkt echter niet het geval te
zijn.
Jongere werknemers ervaren de eisen die het werk aan hen stelt doorgaans als
minder zwaar dan hun oudere collega's. De hulp- en energiebronnen in het werk die
er voor deze leeftijdsgroep toe doen, scoren ook gunstiger. Op grond van deze
bevindingen concludeert SKB dat de oorzaken waarom meer jongere medewerkers
psychisch vermoeid zijn dan hun 10 jaar oudere collega's, buiten het werk gezocht
moeten worden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij
SKB: Jan Prins, directeur
telefoon: 020 4627890
e-mail: projecten@skb.nl
website: www.skb.nl
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Toelichting en achtergronden
Hoe ontstaat psychische vermoeidheid?
Een veel gebruikt model om het ontstaan van psychische vermoeidheid te begrijpen
is het Demand Control Model van Karasek of het daarvan afgeleide en meer verfijnde
Job Demands-Resources Model (JD-R-Model) van Bakker e.a.1.
De kern van beide modellen is dat er een goede balans moet zijn tussen de eisen die
aan de medewerkers worden gesteld enerzijds en de hulp- of energiebronnen die zij
in hun werk ervaren anderzijds. Eisen in het werk zijn bijvoorbeeld het moeten
werken onder tijdsdruk, het omgaan met lastige klanten of werk doen dat een hoge
concentratie vereist. Hulpbronnen in het werk zijn bijvoorbeeld zelfstandigheid, steun
van collega's, nieuwe uitdagingen in het werk en een inspirerende leidinggevende.
Als werknemers te weinig hulpbronnen ter beschikking hebben in relatie tot de eisen,
wordt het werk als uitputtend ervaren en leidt dat tot psychische vermoeidheid en
een verhoogde kans op burn-out.
Zijn er juist veel hulpbronnen waar mensen energie uit putten, dan kunnen hoge
eisen als een positieve uitdaging worden ervaren. Als medewerkers veel energie
hebben en die ook in hun werk (willen) steken is er sprake van engagement of
bevlogenheid.
In deze notitie beperken we ons tot de effecten op psychische vermoeidheid en het
daarmee gepaard gaande burn-outrisico.
Hoe wordt psychische vermoeidheid gemeten?
De resultaten in dit onderzoek zijn verkregen met de Vragenlijst Beleving en
Beoordeling van de Arbeid (VBBA). Deze vragenlijst is in 1994 ontwikkeld door M. Van
Veldhoven en T. Meijman met als doel om op een betrouwbare manier de
psychosociale arbeidsbelasting te meten. De VBBA is uitvoerig gevalideerd en wordt
beschouwd als de gouden standaard op het gebied van werkbeleving.
De psychische vermoeidheid is berekend op grond van 11 vragen over
Herstelbehoefte. De over deze 11 vragen berekende vermoeidheidsscore correleert
sterk met het stresshormoon cortisol en is een betrouwbare voorspeller van de
negatieve gevolgen van (psychische) overbelasting2.
Als

"psychisch

vermoeid"

zijn

die

personen

aangemerkt

waarbij

de

vermoeidheidsscore boven een bepaalde grenswaarde ligt. De vermoeidheid ligt dan
op niveau ligt dat overeenkomt met het klachtenniveau van mensen die ziek zijn ten
gevolge van langdurige psychische vermoeidheid. Werknemers met zo'n hoge score
hebben een aannemelijk verhoogd risico om met psychische klachten uit te vallen3.
In 2005 is een verbeterde variant van de VBBA ontwikkeld. Hierin wordt vermoeidheid
met nog maar zes vragen nauwkeurig berekend. Voor de analyses in dit onderzoek is
uitsluitend gebruik gemaakt van de variant met 11 vragen.
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Herkomst onderzoeksgegevens
De trendanalyse is gedaan op data afkomstig uit werkbelevingsonderzoeken die door
SKB zelf, of door adviesbureaus en arbodiensten zijn uitgevoerd in de periode van
1996 t/m 2010. Deze gegevens zijn geanonimiseerd opgenomen in een Landelijke
Databank die SKB beheert voor het samenstellen van benchmarks waarmee
onderzochte organisaties zich kunnen spiegelen aan sectorgenoten.
Het betrof organisatieonderzoeken voor preventief medisch onderzoek, werkstressonderzoek,

risico-inventarisaties

en

medewerkertevredenheidsonderzoek.

Het

responspercentage van het merendeel van de onderzoeken ligt tussen 60 en 80%. De
data zijn daarmee een goede afspiegeling van de werkbeleving en psychische
vermoeidheid in de onderzochte organisaties.
Trendonderzoek psychische vermoeidheid
Voor het vergelijken van de trend in de psychische vermoeidheid is gebruik gemaakt
van een grote selectie van data. Uit de periode 1996 t/m 2000 betrof dat 120.965
cases, uit de periode 2006 t/m 2010 waren dat 114.524 cases.
Omdat het aantal psychisch vermoeide medewerkers per sector sterk kan verschillen,
is hiervoor gecorrigeerd, zodat de resultaten onderling vergelijkbaar worden. De sets
zijn gewogen op het niveau van hoofdsectoren (industrie, dienstverlening-profit,
dienstverlening-not-for-profit en zorg) volgens de verdeling van de beroepssectoren
in 2011 conform CBS Statline 2011.
Op grond hiervan is de staafdiagram in het persbericht samengesteld.
Oorzaken van psychische vermoeidheid
Omdat de uitgevoerde onderzoeken in de database verschillend van samenstelling
zijn, is een verdere selectie gemaakt van de cases uit de periode 2006-2010. Er zijn
voor deze analyse alleen de onderzoekgegevens gebruikt waarbij een groot aantal
taakeisen en hulpbronnen in het onderzoek waren meegenomen. In de analyses zijn
alleen de gegevens van de leeftijdsgroepen 25-34 jaar en 35-44 jaar betrokken. Door
deze scherpe selectie bleven er uit de periode 2006 t/m 2010 in totaal 11.959 cases
over.
Allereerst is onderzocht of het niveau van de taakeisen en hulpbronnen verschilt
tussen jongeren en hun 10 jaar oudere collega’s. Met een t-test is vastgesteld of het
verschil in schaalscore statistisch significant is.
Met multivariate logistische regressie is vervolgens onderzocht of het hogere
percentage psychisch vermoeide werknemers bij de jongeren (n=4.806) verklaard kan
worden door factoren in het werk. Dit is een analysemethode waarbij de invloed van
meerdere factoren op het effect psychische vermoeidheid wordt bepaald waarbij
gecorrigeerd wordt voor eventuele onderlinge samenhang. Op die manier wordt de
“netto bijdrage” van een factor vastgesteld.
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Als uitkomstmaat in het logistische model is gekozen voor ‘ernstige vermoeidheid’.
Ca. 10 % van de medewerkers voldoet aan dit criterium. Het effect van taakeisen en
hulpbronnen op psychische vermoeidheid is onderzocht door voor elke factor de
medewerkers in twee categorieën in te delen: medewerkers met een ongunstige score
en medewerkers met een neutrale of gunstige score. De grens voor ongunstig is zo
gekozen dat telkens ongeveer 25% van de medewerkers in die groep werd ingedeeld.
In het regressiemodel zijn als controlerende variabelen meegenomen: geslacht,
opleidingsniveau (hoog/laag), hoofdsector en onderzoekjaar. Contract (vast/tijdelijk)
was bekend voor een deel van de cases. Uit een aparte analyse op deze kleinere
groep bleek contractvorm niet van invloed op de psychische vermoeidheid.
In tabel 1 is weergegeven hoe de taakeisen en hulpbronnen verschillen tussen
jongeren en hun 10 jaar oudere collega’s. Met een asterix is aangegeven welke
factoren significant samenhangen met psychische vermoeidheid van jongeren.
Tabel 1. Overzicht van verschillen in werkbeleving tussen jongeren van 25-34 jaar en
hun oudere collega's (periode 2006 t/m 2010)
module

25-34 jaar scoort gunstiger

eisen

Werktempo, werkhoeveelheid*

35-44 jaar scoort gunstiger

Emotionele belasting*
Lichamelijke belasting*
Geestelijke belasting*
hulpbronnen

Relatie met collega's*

Feedback

Leermogelijkheden*

Afwisseling

Relatie leidinggevende

Zelfstandigheid

Toekomstzekerheid

Taakduidelijkheid
Communicatie
Inspraak
Beloning

* Deze factoren blijken bij jongeren significant samen te hangen met psychische vermoeidheid.

3

Conclusies en discussie
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het percentage psychisch vermoeide
werknemers in een periode van 10 jaar aanmerkelijk gedaald is. In de periode tussen
2000 en 2010 is veel aandacht geweest voor de gevolgen van werkdruk. Het
terugdringen daarvan was één van de speerpunten in de arboconvenanten. Ook zijn er
in deze tijd regelingen geïntroduceerd voor een betere werk-privé balans, zoals
zorgverlof en calamiteitenverlof.
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Maar het zijn de leeftijdsgroepen vanaf 35 jaar die daarvan hebben geprofiteerd. Bij
de jongeren is het percentage psychisch vermoeide werknemers gelijk gebleven.
Daarmee hebben jongeren nu een groter burn-outrisico dan hun oudere collega's.
Op grond van het algemeen aanvaarde JD-R-Model zou deze uitkomst verwacht
kunnen worden indien jongeren òfwel met hogere eisen te maken hebben òfwel
geringere hulpbronnen ter beschikking hebben, of allebei.
In het regressiemodel blijken hogere taakeisen inderdaad tot meer psychische
vermoeidheid te leiden en meer hulpbronnen tot vermindering daarvan. De richting
van het effect op psychische vermoeidheid klopt dus met onze verwachting. Echter,
bij de jongeren zijn de taakeisen juist lager en de relevante hulpbronnen groter. Op
grond daarvan voorspelt het JD-R-Model een lagere psychische vermoeidheid in
plaats van een hogere.
Onze conclusie is derhalve dat de oorzaken van het hogere burn-outrisico van 25-34
jarigen ten opzichte van hun oudere collega's niet in het werk, maar daarbuiten, in
het persoonlijke domein gezocht moeten worden.
Sociologisch gezien behoort de groep van de onderzochte jongere werknemers tot de
pragmatische generatie waarin zelfontplooiing als een belangrijke drijfveer geldt, en
dan niet alleen in het werk, maar juist ook in het persoonlijke domein4. Als je naast je
werk ook privé nog een hoog ambitieniveau hebt ten aanzien van relatie, uiterlijk,
reizen etc. kan dat gemakkelijk tot extra druk leiden. Sociale media kunnen dit nog
versterken doordat alles wat je doet onder het vergrootglas van Facebook wordt
gelegd.
Wat kunnen werkgevers hier aan doen?
De constatering dat de oorzaken van het hogere burn-outrisico vooral buiten het werk
gezocht moeten worden, moet niet tot achteroverleunen leiden. Een groot deel van
het burn-outrisico is namelijk toch verbonden met het werk. Het verlagen van eisen
die aan jongere medewerkers gesteld worden, zou beslist helpen. Dit lijkt echter geen
haalbare strategie in een tijd waarin organisaties zich gedwongen voelen om met
minder mensen meer te moeten presteren.
Er zit meer muziek in het optimaliseren van hulpbronnen (in het werk en persoonlijk),
en in te spelen op de behoeften en mogelijkheden van deze groep medewerkers. Op
macro-niveau, dat wil zeggen het overall beeld voor de gehele groep, bleken twee
hulpbronnen significant te zijn in de reductie van psychische vermoeidheid: een
goede relatie met collega's en leermogelijkheden in het werk. Op beide aspecten
hadden jongeren ook betere scores dan hun oudere collega's. Welke onbenutte
kansen zijn er voor leergierige en sociaal vaardige medewerkers?
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Elke organisatie, elke afdeling en elk team is anders. Uit keydriveranalyses op dat
niveau komen doorgaans concrete aanwijzingen aan welke hulpbronnen en eisen
"gesleuteld" kan worden om een optimum tussen prestatie en gezondheid te
bereiken. Voor jongere werknemers zijn dat ander aspecten dan voor oudere
werknemers, maar door het te weten, kun je er in je beleid rekening mee houden. Dat
is goed voor de medewerkers en voor de organisatie.

4

Over SKB
SKB is een gespecialiseerd onderzoeksbureau op het gebied van vitaliteit, gezondheid
en tevredenheid van medewerkers. Het onderzoeksinstrumentarium van SKB is
wetenschappelijk onderbouwd en combineert inzichten uit de vakgebieden Human
Resource Management, Arbeids- en Organisatiepsychologie, Gezondheidsmanagement en Bedrijfskunde. Specialiteit van SKB is het in kaart brengen van de
psychologische factoren in werksituaties en het optimaliseren tussen productiviteit en
duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
SKB

onderhoudt

nauwe

relaties

met

onderzoekers

van

universiteiten

en

expertisebureaus. In het bijzonder met Professor M. Van Veldhoven van de
Universiteit van Tilburg.
Doordat SKB een database heeft opgebouwd met (geanonimiseerde) gegevens van
meer dan één miljoen werknemers uit duizenden organisaties, kunnen onderzoeksresultaten vergeleken worden met branchegenoten.
SKB werkt voor grote organisaties met complexe vragen, zoals Rabobank en Topklinische Ziekenhuizen, maar heeft ook vereenvoudigde producten voor toepassing in
het Midden- en Kleinbedrijf.
Meer informatie vindt u op de website van SKB: www.skb.nl
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