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Met	  dank	  aan	  ieder	  die	  heeft	  bijgedragen	  aan	  de	  online	  enquête	  over	  Millennials	  en	  burn-‐out.	  
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helpt	  bij	  het	  aanpakken	  of	  voorkomen	  van	  burn-‐out,	  is	  het	  ’t	  absoluut	  waard	  geweest.	  
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Verantwoording	  en	  aanpak	  
	  
Millennials	  zijn	  hot.	  Steeds	  meer	  klassieke	  media	  besteden	  aandacht	  aan	  deze	  generatie,	  op	  
social	  media	  zijn	  er	  blogs	  en	  filmpjes	  in	  overvloed	  te	  vinden.	  Er	  wordt	  veel	  beweerd	  over	  
Millennials	  en	  daarbij	  wordt	  vooral	  over	  hen	  gesproken	  in	  plaats	  van	  met	  hen.	  Een	  van	  de	  
statements	  is	  dat	  deze	  generatie	  gevoelig	  is	  voor	  burn-‐out.	  Is	  dat	  echt	  zo?	  En	  als	  dat	  zo	  is,	  
wat	  kunnen	  we	  dan	  doen	  om	  dit	  te	  voorkomen	  of	  aan	  te	  pakken?	  	  	  
	  
De	  onderzoekserie	  The	  Millennial	  Inquiries	  besteedt	  als	  eerste	  aandacht	  aan	  dit	  onderwerp	  
door	  het	  gewoon	  aan	  de	  Millennials	  zelf	  te	  vragen.	  Via	  Survey	  Monkey	  werd	  een	  enquête	  
uitgezet.	  De	  enquête	  stond	  open	  van	  1	  november	  t/m	  30	  november	  2016.	  	  Om	  een	  zo	  
divers	  mogelijke	  groep	  Millennials	  te	  bereiken	  is	  het	  onderzoek	  online	  uitgezet	  en	  bekend	  
gemaakt	  via	  LinkedIn,	  Facebook	  (betaalde	  advertentie)	  en	  persoonlijke	  netwerken.	  
Aanvullend	  is	  gekozen	  voor	  een	  korte	  vragenlijst	  om	  het	  aantal	  afhakers	  te	  beperken.	  Dit	  
heeft	  als	  nadeel	  dat	  er	  weinig	  diepgang	  mogelijk	  was;	  de	  opmerkingen	  die	  over	  de	  kwaliteit	  
van	  de	  vragenlijst	  zijn	  geuit,	  zijn	  dan	  ook	  in	  dat	  opzicht	  terecht.	  Uiteindelijk	  hebben	  184	  
Millennials	  meegedaan,	  waarvan	  169	  de	  enquête	  volledig	  hebben	  ingevuld.	  Statistisch	  
betekent	  dit	  dat	  er	  meer	  dan	  90%	  betrouwbaarheid	  is	  bereikt	  met	  een	  foutmarge	  van	  7%.	  
	  
Natuurlijk	  roept	  de	  uitkomst	  van	  een	  onderzoek	  altijd	  nieuwe	  vragen	  op.	  We	  zijn	  dan	  ook	  
zeker	  bereid	  een	  nieuw	  onderzoek	  te	  starten,	  als	  daar	  behoefte	  aan	  is.	  Suggesties	  kun	  je	  
mailen	  naar	  info@millennialcoach.nl.	  Ook	  als	  je	  mee	  wilt	  doen	  aan	  de	  volgende	  enquête	  
van	  The	  Millennial	  Inquiries	  horen	  we	  erg	  graag	  van	  je.	  Er	  zijn	  diverse	  wegen	  waarlangs	  je	  
je	  kunt	  aanmelden	  en	  je	  kunt	  natuurlijk	  Manny	  gaan	  volgen	  via	  Facebook	  en/of	  LinkedIn.	  
	  
Dit	  onderzoek	  is	  een	  belevingsonderzoek	  onder	  Nederlandstalige	  Millennials	  zelf.	  Het	  
pretendeert	  niet	  wetenschappelijk	  te	  zijn,	  ook	  al	  maakt	  het	  gebruik	  van	  officiële	  en	  
wetenschappelijke	  bronnen.	  De	  gebruikte	  bronnen	  staan	  in	  hoofdstuk	  4.	  
	  
Dit	  document	  is	  een	  uitgave	  van	  Millennial	  Coach.	  De	  antwoorden	  zijn	  echter	  niet	  van	  
Millennial	  Coach.	  Dit	  document	  mag	  daarom	  vrijelijk	  gedeeld	  worden,	  zolang	  de	  uitgever	  
en	  auteur	  worden	  vermeld.	  
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1.	  Wat	  is	  burn-‐out?	  
	  
	  
Burn-‐out	  betekent	  zoveel	  als	  afgebrand,	  uitgeblust	  en	  emotioneel	  uitgeput	  zijn	  en	  is	  een	  
werkgerelateerd	  verschijnsel.	  Het	  is	  een	  uitputtingsreactie	  van	  lichaam	  en	  geest	  op	  een	  
(jaren)lange	  blootstelling	  aan	  stress.	  Het	  is	  dus	  een	  normale	  menselijke	  reactie	  op	  een	  
ongewone	  situatie.	  
	  
De	  meest	  gebruikte	  definitie	  van	  burn-‐out	  is	  die	  van	  Maslach	  en	  Jackson	  (1986).	  Hun	  
onderzoek	  vormde	  de	  basis	  voor	  wetenschappelijk	  begrip	  van	  burn-‐out.	  Er	  zijn	  twee	  
kerncomponenten	  van	  burn-‐out	  te	  onderscheiden:	  
1. emotionele	  uitputting:	  een	  gevoel	  van	  extreme	  vermoeidheid	  (de	  reserves	  zijn	  op	  en	  de	  

batterij	  kan	  niet	  meer	  worden	  opgeladen);	  
2. depersonalisatie:	  vervreemding	  ten	  opzichte	  van	  anderen	  (een	  negatieve,	  cynische,	  

afstandelijke	  en	  kille	  houding	  hebben	  tegenover	  collega’s	  en	  werk).	  
Een	  ander	  kenmerk,	  dat	  echter	  minder	  sterk	  samenhangt	  met	  burn-‐out,	  zijn:	  gevoelens	  van	  
afnemende	  bekwaamheid.	  Dat	  wil	  zeggen	  het	  gevoel	  dat	  je	  minder	  goed	  presteert	  dan	  in	  
het	  verleden	  het	  geval	  was	  en	  de	  neiging	  jezelf	  negatief	  te	  beoordelen.	  
	  

1.1.	  Voorspellers	  van	  burn-‐out	  
Wilmar	  Schaufeli	  e.a.	  onderscheiden	  vijf	  verschillende	  voorspellers	  van	  burn-‐out.	  

• Autonomie	  
De	  combinatie	  van	  hoge	  taakeisen	  en	  weinig	  regelmogelijkheden	  leidt	  tot	  hoge	  niveaus	  
van	  stress	  en	  ongezondheid.	  Zie	  ook	  het	  Job-‐Demands-‐Control-‐	  model	  van	  Karasek	  
(1979;	  Karasek	  &	  Theorell,	  1990).	  

• Persoonlijke	  opbrengst	  
De	  verhouding	  tussen	  de	  investeringen	  van	  een	  werknemer	  in	  diens	  werk	  en	  de	  
opbrengsten	  daarvan	  is	  gerelateerd	  aan	  burn-‐out.	  Met	  name	  als	  de	  werknemer	  veel	  
geeft	  en	  weinig	  krijgt,	  is	  er	  kans	  op	  burn-‐out.	  	  

• Faciliteiten	  
Het	  hebben	  van	  hoge	  taakeisen	  en	  weinig	  hulpbronnen	  is	  gerelateerd	  aan	  hoge	  niveaus	  
van	  burn-‐out.	  	  

• Herstelmogelijkheid	  
Het	  moeten	  leveren	  van	  inspanning	  die	  leidt	  tot	  vermoeidheid,	  zowel	  mentaal	  als	  fysiek.	  
Men	  kan	  van	  deze	  vermoeidheid	  herstellen	  door	  voldoende	  rust	  te	  nemen.	  Doet	  men	  
dat	  niet,	  dan	  zullen	  de	  vermoeidheidseffecten	  zich	  opstapelen	  en	  op	  den	  duur	  
resulteren	  in	  (chronische)	  gezondheidsklachten,	  zoals	  burn-‐out.	  

• Persoonlijkheidskenmerken	  
Hoge	  scores	  op	  negatieve	  affectiviteit	  en	  lage	  scores	  op	  weerbaarheid	  (combinatie	  van	  
betrokkenheid,	  controle	  en	  uitdaging)	  hangen	  samen	  met	  hogere	  scores	  op	  burn-‐out.	  
Daarnaast	  benoemt	  Schaufeli	  als	  factor	  neuroticisme:	  de	  tendens	  tot	  emotionele	  
instabiliteit	  of	  stabiliteit.	  

	  

1.2.	  Gevolgen	  van	  burn-‐out	  
De	  volgende	  gevolgen	  hangen	  samen	  met	  burn-‐out.	  
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• langer	  ziekteverzuim;	  
• verminderde	  inzetbaarheid;	  
• hogere	  kans	  op	  cardiovasculaire	  problemen;	  
• hogere	  kans	  op	  diabetes	  type	  II;	  
• hogere	  kans	  op	  gewrichts-‐	  en	  spierproblemen;	  
• hogere	  kans	  op	  arbeidsongeschiktheid.	  

1.3.	  Burn-‐out	  in	  Nederland	  
Het	  CBS	  constateerde	  na	  onderzoek	  dat	  in	  2014	  maar	  liefst	  14%	  van	  de	  werknemers	  in	  
Nederland	  burn-‐outklachten	  had.	  Meest	  voorkomende	  signalen	  waren:	  	  
• zich	  leeg	  voelen	  aan	  het	  eind	  van	  een	  werkdag;	  
• emotioneel	  uitgeput	  zijn	  door	  het	  werk;	  
• moe	  bij	  het	  opstaan	  op	  een	  werkdag.	  
Burn-‐outklachten	  kwamen	  het	  vaakst	  voor	  in	  het	  onderwijs:	  1	  op	  de	  5	  medewerkers	  had	  
ermee	  te	  maken.	  Ook	  in	  de	  Informatie-‐	  en	  communicatiesector,	  de	  financiële	  
dienstverlening	  en	  openbaar	  bestuur	  en	  overheidsdiensten	  kwamen	  burn-‐outklachten	  
vaak	  voor.	  
Uit	  de	  Nationale	  Enquête	  Arbeidsomstandigheden	  (NEA)	  2015,	  die	  door	  CBS	  en	  TNO	  wordt	  
uitgevoerd,	  bleek	  dat	  ook	  managers	  gevoelig	  zijn	  voor	  burn-‐out.	  Van	  de	  vrouwelijke	  
managers	  had	  14%	  er	  last	  van,	  van	  de	  mannelijke	  managers	  10%.	  
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2.	  Uitkomsten	  ‘Millennials	  en	  burn-‐out’	  
	  
Millennials	  zijn	  geboren	  zo	  ongeveer	  in	  de	  periode	  1980	  -‐	  2000.	  De	  nadruk	  ligt	  op	  
‘ongeveer’,	  want	  de	  publiekelijk	  gehanteerde	  definities	  en	  wetenschappelijke	  indelingen	  
verschillen	  onderling.	  Net	  zozeer	  als	  Millennials	  onderling	  verschillen.	  
Bestaat	  de	  Millennial	  wel?	  
	  

Als	  je	  gedrag	  en	  verschijnselen	  wilt	  kunnen	  verklaren,	  is	  het	  best	  handig	  om	  
individuen	  bij	  elkaar	  te	  zetten	  en	  te	  labelen.	  Dat	  je	  het	  daarvoor	  doet	  geeft	  al	  genoeg	  
antwoord	  op	  de	  vraag	  of	  de	  Millennial	  bestaat.	  Natuurlijk	  bestaat	  De	  Millennial	  niet.	  Maar…	  
er	  is	  wel	  één	  heel	  belangrijk	  aspect	  dat	  deze	  generatiegenoten	  bindt:	  zij	  zijn	  opgegroeid	  in	  
een	  tijd	  waarin	  (technologische)	  ontwikkelingen	  elkaar	  exponentieel	  snel	  opvolgen;	  waarin	  
alles	  en	  iedereen	  24/7	  beschikbaar	  respectievelijk	  bereikbaar	  is.	  En	  dat	  heeft	  effect.	  

Je	  kunt	  het	  zien	  aan	  de	  manier	  waarop	  deze	  generatie	  omgaat	  met	  kennis	  en	  
informatie,	  met	  samenwerken,	  met	  gezag	  en	  macht:	  
• informatie	  houd	  je	  niet	  voor	  jezelf,	  maar	  deel	  je;	  
• afspraken	  /	  ontmoetingen	  zijn	  min	  of	  meer	  flexibel;	  
• vertrouwen	  heb	  je	  in	  iemand	  die	  een	  autoriteit	  is	  en	  niet	  omdat	  hij/zij	  de	  baas	  is.	  
	  

Met	  hun	  visie	  op	  werk	  en	  samenwerken	  en	  het	  gedrag	  dat	  Millennials	  als	  gevolg	  
daarvan	  vertonen	  kunnen	  zij	  organisaties	  en	  collega’s	  al	  dan	  niet	  bewust	  wijzen	  op	  
verouderde	  patronen,	  patronen	  die	  energie	  vreten	  in	  plaats	  van	  energie	  opleveren.	  Niet	  zo	  
gek	  dat	  het	  (soms)	  botst	  op	  de	  werkvloer	  (Zo	  doen	  we	  dat	  niet	  hier.).	  En	  niet	  zo	  gek	  dat	  
burn-‐out	  zich	  voordoet.	  Maar	  deze	  context	  verklaart	  niet	  alles	  op	  het	  gebied	  van	  burn-‐out.	  
Ook	  aspecten	  als	  economische	  omstandigheden	  en	  opvoedtrends	  hebben	  impact.	  Dit	  
onderzoek	  is	  echter	  niet	  zozeer	  bedoeld	  om	  het	  brede	  scala	  aan	  oorzaken	  van	  burn-‐out	  in	  
kaart	  te	  brengen	  als	  wel	  om	  antwoord	  te	  vinden	  op	  de	  vragen	  ‘Is	  burn-‐out	  een	  issue	  onder	  
Millennials’	  en	  ‘Wat	  kunnen	  we	  doen	  om	  burn-‐out	  aan	  te	  pakken	  /	  te	  voorkomen?’.	  

2.1.	  Is	  burn-‐out	  een	  issue	  onder	  Millennials?	  
De	  meest	  recente	  cijfers	  van	  het	  CBS	  tonen	  aan	  dat	  14%	  van	  de	  werknemers	  in	  Nederland	  
burn-‐outklachten	  heeft.	  Van	  de	  respondenten	  in	  dit	  onderzoek	  hebben	  er	  op	  het	  moment	  
van	  invullen	  11	  een	  burn-‐out;	  en	  nog	  eens	  11	  schatten	  de	  kans	  op	  een	  burn-‐out	  groot	  tot	  
zeer	  groot.	  Dat	  is	  samen	  13%,	  dichtbij	  het	  landelijk	  gemiddelde.	  45	  respondenten	  schatten	  
de	  kans	  op	  burn-‐out	  voor	  zichzelf	  in	  als	  ‘niet	  groot	  en	  niet	  klein’.	  De	  grootste	  groep,	  112	  
respondenten,	  acht	  de	  kans	  op	  een	  burn-‐out	  klein	  tot	  nul	  (dik	  66%).1	  	  

De	  vrouwelijke	  Millennials	  onder	  de	  respondenten	  zijn	  ontvankelijker	  voor	  een	  
burn-‐out	  dan	  de	  mannelijke.	  Van	  de	  11	  respondenten	  met	  een	  burn-‐out	  zijn	  er	  7	  vrouw.	  
Van	  de	  20	  respondenten	  die	  een	  burn-‐out	  hebben	  gehad	  zijn	  er	  19	  vrouw.	  	  

Kijken	  we	  naar	  leeftijdsgroepen	  binnen	  de	  Millennial	  Generatie,	  dan	  zien	  we	  dat	  de	  
kans	  op	  burn-‐out	  toeneemt	  met	  de	  jaren	  (zie	  figuur	  1.	  Leeftijdsgroepen	  vergeleken,	  blz.	  8).	  
De	  wetenschap	  onderbouwt	  dit:	  burn-‐out	  is	  een	  uitputtingsreactie	  van	  lichaam	  en	  geest	  op	  
een	  (jaren)lange	  blootstelling	  aan	  stress.	  Het	  is	  zeer	  aannemelijk	  dat	  een	  zelfde	  percentage	  
van	  de	  jongeren	  geboren	  van	  1995	  t/m	  2000	  burn-‐out	  gaat	  ontwikkelen,	  als	  er	  niets	  extra’s	  
wordt	  gedaan	  om	  het	  te	  voorkomen.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  De	  11	  respondenten	  met	  burn-‐out	  kregen	  de	  vraag	  “Hoe	  groot	  schat	  jij	  de	  kans…”	  niet	  gesteld;	  van	  de	  
overige	  173	  respondenten	  hebben	  er	  5	  de	  enquête	  hier	  afgebroken.	  
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Ja	  ,	  burn-‐out	  is	  een	  issue	  onder	  Millennials,	  maar	  vooralsnog	  niet	  erger	  of	  minder	  
erg	  dan	  bij	  oudere	  generaties.	  	  

	  
	  

	  	   Leeftijdsgroepen	  vergeleken	   	  	   	  	   	  	  

V	   LEEFTIJDSGROEP	  
1980	  -‐	  1984	   1985-‐1989	   1990-‐1994	   1995-‐2000	  

1	   aantal	  respondenten	   39	   56	   55	   34	  
3	   dienstverband	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	  

student	  
tijdelijk	  contract	  

vast	  contract	  
zelfstandigen	  

overig	  
werkloos	  

1	  
6	  
21	  
5	  
6	  
0	  

0	  
21	  
29	  
4	  
0	  
2	  

14	  
19	  
17	  
3	  
2	  
0	  

29	  
2	  
1	  
0	  
2	  
0	  

4	   m/v-‐verdeling	   18/21	   22/34	   28/27	   11/23	  
5	   leeftijdsgenoot	  met	  burn-‐out	   24	   38	   27	   6	  
6	   aantal	  zelf	  met	  burn-‐out	  nu	   5	   4	   1	   1	  
7	   de	  kans	  op	  burn-‐out	  voor	  zichzelf	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	  

	  	  zeer	  groot	  
	  	  groot	  

	  	  niet	  groot,	  niet	  klein	  
klein	  

zeer	  klein	  
nul	  

	  	  0	  
	  	  2	  
	  	  8	  
13	  
	  	  4	  
	  	  4	  

	  	  1	  
	  	  3	  
14	  
12	  
12	  
	  	  9	  

	  	  0	  
	  	  2	  
14	  
14	  
20	  
	  	  3	  

	  	  0	  
	  	  3	  
	  	  9	  
	  	  7	  
10	  
	  	  4	  

10	   In	  hoeverre	  herken	  jij	  je	  in…	   Gewogen	  gemiddelde	  (schaal	  1	  t/m	  5)	  
	  	   verwend	  zijn	   2,50	   2,81	   2,67	   3,06	  
	  	   last	  van	  prestatiedruk	   4,19	   4,40	   4,04	   4,24	  
	  	   niet	  tegen	  teleurstelling	  kunnen	   3,25	   3,19	   2,92	   3,30	  
	  	   last	  van	  keuzestress	   3,97	   4,15	   3,98	   4,24	  
	  	   te	  snel	  vooruit	  willen	   3,78	   3,89	   3,78	   3,70	  
	  	   opgevoed	  in	  gedachte	  dat	  alles	  kan	   3,53	   3,83	   3,84	   3,39	  
	  	   begrijpt	  oudere	  generaties	  niet	   2,94	   2,58	   2,55	   2,61	  
Figuur	  1.	  Leeftijdsgroepen	  vergeleken	  
	  

2.2.	  Wat	  kunnen	  we	  doen	  om	  burn-‐out	  aan	  te	  pakken	  /	  te	  voorkomen?	  
Burn-‐out	  is	  geen	  recent	  fenomeen.	  De	  term	  burn-‐out	  werd	  begin	  jaren	  zeventig	  van	  de	  
vorige	  eeuw	  voor	  het	  eerst	  gebruikt	  door	  de	  Amerikaanse	  psychotherapeut	  Herbert	  
Freudenberger	  en	  Christina	  Maslach.	  Er	  is	  al	  veel	  onderzoek	  naar	  verricht,	  er	  is	  veel	  
informatie	  en	  deskundigheid	  beschikbaar,	  en	  werkgevers	  en	  huisartsen	  zijn	  ermee	  bekend.	  
Ook	  de	  respondenten	  blijken	  uitstekend	  in	  staat	  om	  aan	  te	  geven	  wat	  oorzaken	  en	  
oplossingen	  zijn.	  Zeker	  gezamenlijk	  schetsen	  ze	  een	  volledig	  beeld	  ervan	  en	  een	  scala	  aan	  
mogelijkheden	  om	  burn-‐out	  aan	  te	  pakken	  of	  te	  voorkomen.	  Wel	  geven	  enkele	  
respondenten	  aan	  zich	  af	  te	  vragen	  in	  hoeverre	  de	  symptomen	  algemeen	  bekend	  zijn.	  
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Genoemde	  oorzaken	  
Als	  belangrijkste	  bron	  geven	  Millennials	  ‘stress’	  aan	  met	  onderliggende	  oorzaken	  als	  ‘teveel	  
dingen	  op	  je	  bord’,	  gebrek	  aan	  overzicht,	  gebrek	  aan	  hersteltijd,	  geen	  keuzes	  maken	  en	  
gebrek	  aan	  plezier.	  Daarnaast	  noemen	  zij:	  prestatiedruk,	  geen	  grenzen	  hanteren,	  slechte	  
balans	  werk-‐privé,	  emotionele	  opvoeding	  en	  perfectionisme	  als	  clusters	  van	  oorzaken.	  
(Zie	  blz.	  16	  -‐17.)	  Deze	  oorzaken	  zijn,	  afhankelijk	  van	  de	  persoonlijke	  betekenis,	  in	  verband	  
te	  brengen	  met	  de	  vijf	  voorspellers	  van	  burn-‐out:	  
	  

Voorspeller	   Genoemde	  oorzaak	  
Autonomie	   teveel	  dingen	  op	  je	  bord	  

gebrek	  aan	  overzicht	  
Persoonlijke	  opbrengst	   gebrek	  aan	  plezier	  
Faciliteiten	   prestatiedruk	  
Herstelmogelijkheid	   gebrek	  aan	  hersteltijd	  

slechte	  balans	  werk-‐privé	  
Persoonlijkheidskenmerken	   geen	  keuzes	  maken	  

geen	  grenzen	  hanteren	  
emotionele	  opvoeding	  
perfectionisme	  

	  

Genoemde	  oplossingen	  
Er	  lijkt	  geen	  overeenstemming	  te	  zijn	  over	  een	  one-‐size-‐fits-‐all-‐oplossing.	  Toch	  weten	  de	  
respondenten	  duidelijke	  oplossingsrichtingen	  te	  benoemen	  (zie	  blz.	  18	  -‐19).	  Deze	  zijn,	  op	  
volgorde	  van	  het	  aantal	  keren	  genoemd:	  
	  
1. Bewustwording	  (van	  het	  eigen	  handelen)	  	  

Het	  belangrijst	  hierin	  is	  het	  herkennen	  en	  bewaken	  van	  grenzen;	  zelfreflectie	  en	  
zelfinzicht,	  kennis	  van	  de	  symptomen,	  keuzes	  maken	  en	  naar	  signalen	  /	  jezelf	  luisteren.	  

2. Werkomstandigheden	  
Het	  beeld	  is	  hier	  diffuser.	  De	  meeste	  stemmen	  gaan	  naar	  “bezig	  zijn	  met	  wat	  je	  leuk	  /	  
belangrijk	  vindt”,	  vertrouwen	  en	  zekerheid,	  goede	  communicatie	  vanuit	  werkgever	  /	  
leidinggevende,	  	  goed	  werksfeer	  (omgang	  met	  collega’s),	  goed	  leiderschap	  en	  een	  
leidinggevende	  die	  signalen	  afgeeft	  en	  je	  afremt.	  

3. Rust	  /ontspanning	  
Met	  stip	  bovenaan	  staat	  eenvoudigweg	  het	  inplannen/nemen	  van	  rust,	  op	  de	  voet	  
gevolgd	  door	  sport	  en	  ontspanning.	  

4. Ondersteuning	  /	  begeleiding	  /	  coaching	  
Ook	  ondersteuning	  in	  de	  relationele	  sfeer	  wordt	  onderkend	  als	  een	  belangrijke	  factor	  in	  
het	  voorkomen	  van	  burn-‐out,	  eventueel	  aangevuld	  met	  professionele	  coaching.	  	  

5. Orde	  
Met	  name	  aandacht	  voor	  de	  balans	  tussen	  werk	  en	  privé	  en	  het	  aanbrengen	  van	  
structuur,	  ritme	  en	  overzicht	  worden	  hier	  genoemd	  als	  handvatten	  voor	  het	  voorkomen	  
van	  stress	  en	  burn-‐out.	  

6. Maatschappij	  
Een	  paar	  respondenten	  zien	  ook	  een	  (gedeelde)	  verantwoordelijkheid	  liggen	  bij	  de	  
maatschappij.	  Je	  zou	  al	  op	  school	  moeten	  leren	  ontdekken	  wat	  voor	  jou	  het	  belangrijkst	  
is	  en	  hoe	  je	  keuzes	  maakt.	  Daarnaast	  opperde	  een	  respondent	  de	  optie	  om	  
(loopbaan)coaching	  standaard	  op	  te	  laten	  nemen	  in	  de	  zorgverzekering.	  
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Lees	  alle	  antwoorden	  op	  genoemde	  bladzijden	  en	  je	  kunt	  constateren	  dat	  het	  voorkomen	  of	  
aanpakken	  van	  burn-‐out	  een	  haalbaar	  doel	  is.	  Maar	  ondanks	  alle	  beschikbare	  kennis	  en	  
interventies	  is	  de	  kans	  op	  burn-‐out	  voor	  deze	  generatie,	  afgezet	  tegen	  de	  totale	  bevolking,	  
niet	  afgenomen.	  Hoe	  verder?	  

Visie	  op	  burn-‐out	  voorkomen	  /	  aanpakken	  
Alle	  kennis	  is	  er,	  zeker	  collectief.	  Hoe	  kan	  het	  dan	  dat	  weer	  een	  nieuwe	  generatie	  te	  maken	  
heeft	  met	  burn-‐out?	  De	  respondenten	  die	  opperen	  dat	  de	  maatschappij	  en	  de	  werkgevers	  
een	  zekere	  verantwoordelijkheid	  dragen	  in	  het	  voorkomen	  van	  burn-‐out	  is	  een	  
begrijpelijke	  en	  deels	  terecht	  –	  gezien	  de	  ervaringen	  en	  het	  eigenbelang	  dat	  gepaard	  gaat	  
met	  gezonde	  werknemers.	  Maar	  als	  individu	  kun	  je	  daar	  natuurlijk	  weinig	  mee.	  Je	  kunt	  niet	  
in	  je	  eentje	  de	  maatschappij	  of	  zelfs	  maar	  de	  organisatie	  waar	  je	  werkt	  veranderen.	  
	  

Als	  we	  weten	  wat	  goed	  voor	  ons	  is,	  hoezo	  doen	  we	  het	  dan	  niet?	  
	  
Het	  antwoord	  is	  eenvoudig:	  omdat	  we	  iets	  anders	  belangrijker	  vinden.	  En	  het	  lastige	  is	  dat	  
die	  afweging	  zich	  helemaal	  niet	  bewust	  in	  ons	  hoeft	  af	  te	  spelen.	  Maar	  al	  te	  vaak	  zit	  er	  een	  
overtuiging	  onder	  ons	  gedrag,	  een	  gedachte	  die	  zich	  ooit	  in	  ons	  heeft	  vastgezet	  en	  die	  zo	  
aan	  kracht	  heeft	  gewonnen	  dat	  ze	  nu	  ons	  leven	  (deels)	  bepaalt.	  	  
	  

Voorbeeld:	  iemand	  vind	  het	  moeilijk	  om	  te	  kiezen.	  Dat	  heeft	  ze	  als	  kind	  ooit	  een	  
keer	  in	  alle	  openheid	  gedaan	  en	  ze	  is	  toen	  genadeloos	  afgestraft	  door	  een	  ouder.	  
De	  gedachte:	  “Ik	  kan	  beter	  niet	  zelf	  kiezen”	  is	  dan	  snel	  geboren.	  Hoe	  onterecht	  
ook,	  maar	  weet	  dat	  maar	  als	  kind.	  Het	  kind	  vindt	  het	  belangrijker	  om	  niet	  
gestraft	  te	  worden	  door	  de	  ouder,	  dan	  zelf	  te	  kiezen.	  Maar	  als	  volwassene	  loopt	  
deze	  vrouw	  tegen	  deze	  belemmerende	  overtuiging	  aan.	  Ze	  wil	  zelf	  kunnen	  kiezen.	  	  

	  
Het	  mooie	  is:	  je	  gedachten	  zijn	  van	  jou,	  jij	  hebt	  hen	  gecreëerd.	  Niet	  een	  ander.	  En	  wat	  jij	  
hebt	  gemaakt,	  kun	  je	  ook	  ongedaan	  maken.	  Het	  is	  het	  waard	  te	  achterhalen	  welke	  
overtuigingen	  jou	  precies	  belemmeren.	  Deze	  overtuigingen	  vervolgens	  vervangen	  door	  
nieuwe,	  zal	  je	  in	  staat	  stellen	  een	  krachtig,	  authentiek	  en	  liefdevol	  leven	  te	  leiden.	  En	  dit	  zal	  
de	  kans	  op	  burn-‐out	  ongetwijfeld	  doen	  afnemen.	  
	  
We	  hebben	  allemaal	  wel	  eens	  last	  van	  belemmerende	  gedachten	  en	  overtuigingen.	  En	  
ergens	  komen	  ze	  met	  elkaar	  overeen	  (Heb	  jij	  dat	  ook?)	  en	  ergens	  zijn	  ze	  toch	  weer	  anders.	  
We	  hebben	  nu	  eenmaal	  allemaal	  onze	  eigen	  unieke	  ervaringen	  opgedaan	  en	  daar	  onze	  
“lessen”	  en	  conclusies	  uitgetrokken.	  
	  
Kortom,	  deze	  vraag	  beantwoorden:	  “Hoezo	  doe	  je	  niet	  wat	  goed	  voor	  je	  is?”,	  is	  een	  
persoonlijke	  zoektocht.	  Niet	  omdat	  je	  situatie	  zelf	  uniek	  is;	  je	  kunt	  immers	  aan	  de	  
antwoorden	  zien	  hoeveel	  we	  als	  mensen	  gemeen	  hebben.	  Maar	  omdat	  een	  aangedragen	  
oplossing	  nooit	  echt	  de	  jouwe	  kan	  zijn,	  doordat	  jouw	  persoonlijke	  geschiedenis	  wel	  uniek	  
is.	  Je	  zult	  het	  antwoord	  zelf	  moeten	  formuleren	  in	  je	  eigen	  ontwikkelproces.	  Of	  je	  dat	  
proces	  nu	  zelf	  doorloopt,	  met	  behulp	  van	  je	  werkgever,	  in	  gesprek	  met	  je	  partner	  en	  
vrienden	  of	  professioneel	  begeleid,	  dat	  is	  aan	  jou.	  
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3.	  Data	  
	  

	  
	  

Wat is jouw geboortejaar? 

Answer Options 
Response 

Percent 
Response 

Count 

1980 6,0% 11 
1981 1,6% 3 
1982 4,3% 8 
1983 4,9% 9 
1984 4,3% 8 
1985 7,1% 13 
1986 7,6% 14 
1987 3,8% 7 
1988 6,5% 12 
1989 5,4% 10 
1990 7,1% 13 
1991 6,5% 12 
1992 4,9% 9 
1993 2,2% 4 
1994 9,2% 17 
1995 4,9% 9 
1996 6,0% 11 
1997 3,3% 6 
1998 1,6% 3 
1999 1,6% 3 
2000 1,1% 2 

answered question 184 
skipped question 0 
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Tot welke branche reken je jezelf? 

Answer Options Response 
Percent 

Response 
Count 

Bouwsector 3,8% 7 
Consultancy 8,2% 15 
Defensie 0,5% 1 
Financiële dienstverlening 15,8% 29 
Gemeentelijke overheid 3,8% 7 
IT-sector 8,2% 15 
Maakindustrie 2,2% 4 
Midden- en Kleinbedrijf 4,3% 8 
Onderwijs 10,3% 19 
Politie 0,0% 0 
Provinciale overheid 2,2% 4 
Retail 3,8% 7 
Rijksoverheid 1,6% 3 
Tuinbouw 0,5% 1 
UWV 1,1% 2 
Woningcorporaties 0,0% 0 
Ziekenhuizen 2,2% 4 
Zorg en Welzijn 11,4% 21 
Zorgverzekeraars 0,5% 1 
Detailhandel 1,1% 2 
Energie 0,5% 1 
Horeca, toerisme en cultuur 4,9% 9 
Juridische dienstverlening 0,5% 1 
Transport en logistiek 0,0% 0 
Sport en Gezondheid 1,6% 3 
Overig 10,9% 20 

answered question 184 
skipped question 0 
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Wat is jouw dienstverband? 

Answer Options Response 
Percent 

Response 
Count 

Vast contract 37,0% 68 
Tijdelijk contract 26,1% 48 
Werkloos 1,1% 2 
Werk als zelfstandige 6,5% 12 
Student 23,9% 44 
Overige (geef nadere toelichting) 5,4% 10 

answered question 184 
skipped question 0 

	  
Toelichting	  ‘Overig’:	  
1. Hybride	  
2. Afstudeerder	  met	  uitzicht	  op	  vast	  contract	  
3. Traineeship	  
4. half	  zelfstandig	  2,5	  dag	  in	  loondienst	  
5. Zowel	  tijdelijk	  contract,	  als	  zelfstandig,	  als	  ww.	  
6. Zowel	  student	  als	  16	  uren	  contract	  	  
7. payroll	  
8. Zelfstandige	  en	  in	  loondienst	  
9. Trainee/	  Stagiair	  
10. Oprichter/eigenaar	  
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Ken j i j  een leeft i jdsgenoot die een burn-out heeft (gehad)? 

Answer Options 
Response 

Percent 
Response 

Count 

Ja 52,2% 95 
Nee 47,8% 87 

answered question 182 
skipped question 2 
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Hoe groot schat j i j  de kans in dat je binnen een half  jaar een burn-out kri jgt? 

Answer Options Response 
Percent 

Response 
Count 

zeer groot 0,6% 1 
groot 6,0% 10 

niet groot, niet klein 26,8% 45 
klein 27,4% 46 

zeer klein 27,4% 46 
nul 11,9% 20 
answered question 168 
skipped question 16 
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V8:	  Wat	  is	  volgens	  jou	  de	  belangrijkste	  oorzaak	  van	  burn-‐out?	  
	  
Op	  deze	  vraag	  hebben	  169	  respondenten	  antwoord	  gegeven.	  
Meestal	  gaven	  ze	  meer	  dan	  één	  oorzaak	  aan,	  die	  vaak	  ook	  samenhangen.	  	  
	  
Stress	   	  	   122	  
door	  teveel	  dingen	  op	  je	  bord	  /	  overzicht	  verliezen	   68	  	  	  
door	  gebrek	  aan	  hersteltijd	  /	  pauzes	  /	  tijd	  voor	  jezelf	  /	  uitlaatklep	   12	  	  	  
door	  geen	  keuzes	  te	  maken	  /	  	  teveel	  te	  willen	   7	  	  	  
door	  gebrek	  aan	  plezier	  /	  geen	  leuk	  werk	  /	  geen	  passie	  ervoor	   5	  	  	  
door	  mezelf	  teveel	  druk	  opleggen	  /	  teveel	  keuzes	  maken	   4	  	  	  
door	  onzekerheid	  contract	  /	  financiële	  spanning	   3	  	  	  
door	  groot	  verantwoordelijkheidsgevoel	  te	  toegewijd	  zijn	   3	  	  	  
door	  gebrek	  aan	  waardering	   3	  	  	  
door	  omgevingsfactoren	  /	  huisvesting	  /	  toxic	  umfeld	   3	  	  	  
door	  gebrek	  aan	  begeleiding	   2	  	  	  
door	  repeterend	  werk	   2	  	  	  
door	  onbegrip	  /	  niet	  praten	  erover	   2	  	  	  
door	  mismatch	  met	  werkinhoud	   2	  	  	  
door	  te	  lang	  teveel	  moeten	  doen	   1	  	  	  
door	  slecht	  management	   1	  	  	  
door	  multitasken	   1	  	  	  
door	  mismatch	  waarden&normen	  /	  eigen	  belang	  /	  korte	  vs	  lange	  termijn	   1	  	  	  
door	  gebrek	  aan	  faciliteiten	  om	  druk	  aan	  te	  kunnen	   1	  	  	  
door	  vervelende	  sfeer	  op	  het	  werk	   1	  	  	  

	   	   	  Prestatiedruk	  /	  druk	  vanuit	  de	  maatschappij	   	  	   37	  
Algemeen	   15	  	  	  
door	  te	  hoge	  verwachtingen	   11	  	  	  
door	  bewijsdrang	   3	  	  	  
door	  op	  alle	  fronten	  succesvol	  te	  willen	  zijn	  (en	  snel	  graag)	   3	  	  	  
door	  druk	  social	  media	   2	  	  	  
door	  druk	  om	  te	  innoveren	   1	  	  	  
door	  carrière	  moeten	  maken	   1	  	  	  
door	  iedereen	  tevreden	  te	  willen	  stellen	   1	  	  	  

	   	   	  Geen	  grenzen	  stellen	  /	  bewaken	   	  	   23	  
geen	  grenzen	  aangeven	  /	  bewaken	  /	  kennen	   15	  	  	  
gebrek	  aan	  regie	  /	  altijd	  bereikbaar	  zijn	  /	  teveel	  voor	  relaties	  doen	   5	  	  	  
niet	  tijdig	  signalen	  lichaam	  /	  omgeving	  onderkennen	   2	  	  	  
eigen	  misbaarheid	  verkeerd	  inschatten	   1	  	  	  

	   	   	  Balans	  tussen	  werk	  en	  privé	   	  	   20	  
door	  buiten	  werktijden	  nog	  bezig	  zijn	  met	  werk	   6	  	  	  
door	  combinatie	  met	  druk	  privé-‐leven	  	   6	  	  	  
door	  te	  veel	  druk	  thuis	  /	  werk	  /	  studie	   3	  	  	  
door	  combinatie	  met	  privé-‐leven	  dat	  niet	  goed	  loopt	   2	  	  	  
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door	  disbalans	   2	  	  	  
door	  combinatie	  met	  jong	  gezin	   1	  	  	  

	   	   	  Je	  emotionele	  opvoeding	   	  	   10	  
niet	  weten	  wat	  je	  wilt	  /	  onbewust	  leven	  /	  geen	  aandacht	  voor	  jezelf	   3	  	  	  
Negativiteit	   2	  	  	  
emotionele	  disregulatie	   2	  	  	  
eigen	  geluk	  vergeten	   1	  	  	  
angst	  /	  onzekerheid	   1	  	  	  
denken	  dat	  je	  het	  druk	  hebt	   1	  	  	  

	   	   	  Perfectionisme	   	  	   7	  
Algemeen	   4	  	  	  
te	  resultaatgericht	   1	  	  	  
bang	  om	  iets	  te	  missen	   1	  	  	  
Faalangst	   1	  	  	  
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V9:	  Wat	  is	  ervoor	  nodig	  om	  een	  burn-‐out	  te	  voorkomen?	  
	  
Op	  deze	  vraag	  hebben	  167	  respondenten	  antwoord	  gegeven.	  
Meestal	  gaven	  ze	  meer	  dan	  één	  oplossing	  aan.	  	  
	  
Bewustwording	  /	  eigen	  handelen	   	  	   88	  
grenzen	  herkennen,	  stellen	  aan	  jezelf	  /	  nee	  (durven)	  zeggen	  /	  regie	  
nemen	   21	  

	  (zelf)reflectie	  	  /	  mentale	  training	  /	  jezelf	  kennen	  /	  zelfinzicht	  /	  
patronen	  herkennen	  /	  tijdige	  signalering	  door	  kennis	  van	  
symptomen	   15	  

	  niet	  alles	  willen,	  moeten	  /	  keuzes	  maken	  /	  prioriteiten	  stellen	   10	  
	  naar	  jezelf,	  je	  lichaam	  luisteren	  /	  energie	  bewaken	   7	  
	  (werk)	  loslaten	  /	  afstand	  nemen	  na	  kantooruren	   6	  
	  cirkel	  van	  invloed	  hanteren	  /	  kalmte	   5	  
	  assertiviteit	   4	  
	  zelfwaardering	   4	  
	  positiviteit	  /	  positieve	  ervaringen	   3	  
	  genieten	  (in	  plaats	  van	  presteren)	   2	  
	  meer	  zelfvertrouwen	   2	  
	  Relativeren	   2	  
	  tevreden	  zijn	  /	  minder	  willen	  prestatie	  of	  verbeteren	   2	  
	  acceptatie	  van	  jezelf	   1	  
	  anticiperen	  (voorbereid	  zijn	  op	  verandering)	   1	  
	  emoties	  reguleren	   1	  
	  plannen	  en	  niet	  meer	  aanpakken	  dan	  nodig	   1	  
	  verwachtingen	  managen	   1	  
	  

	   	   	  Werkomstandigheden	   	  	   72	  
(meer)	  bezig	  met	  dingen	  die	  je	  leuk	  /	  belangrijk	  vindt	  in	  werk	   9	  

	  vertrouwen	  /	  zekerheid	  (over	  baan	  /	  functioneren)	  /	  stabiliteit	   7	  
	  goede	  communicatie	  vanuit	  leidinggevende	  /	  werkgever	  (informatie,	  

transparantie)	   6	  
	  goede	  werksfeer	   6	  
	  leiderschap	  /	  leidinggevende	  die	  signalen	  afgeeft	  en	  je	  afremt	   6	  
	  erkenning	  /	  waardering	  /	  complimenten	  leidinggevende	   4	  
	  goede	  relatie	  met	  manager	  /	  leidinggevende	  /	  werkgever	   3	  
	  faciliteiten,	  resources	  om	  met	  druk	  om	  te	  gaan	  /	  overdracht	   3	  
	  ruimte	  voor	  (echte)	  pauzes	  /	  pauzes	  spreiden	   3	  
	  ruimte	  en	  veiligheid	  om	  aan	  te	  geven	  wanneer	  het	  teveel	  wordt	   3	  
	  signalen	  van	  medewerkers	  serieus	  nemen	   3	  
	  afwisseling	  (werkinhoud,	  baan)	   2	  
	  focus	  vanuit	  school/werkgever	  op	  planning	  en	  druk	   2	  
	  goede	  werkomgeving	  /	  rustige	  werkplekken	   2	  
	  kaders	  voor	  functioneren	   2	  
	  passende	  werklast	   2	  
	  ruimte	  en	  tijd	  hebben	  om	  te	  leren	  en	  je	  te	  ontwikkelen	   2	  
	  uitdaging	  /	  stimulerende	  omgeving	   2	  
	  zorg	  voor	  werknemers,	  begeleiding	  en	  openheid	   2	  
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Autonomie	   1	  
	  doen	  waar	  je	  goed	  in	  bent	   1	  
	  Flexibiliteit	   1	  
	  

	   	   	  Rust	  /	  ontspanning	   	  	   65	  
rust	  (tijdig	  inplannen)	  /	  in	  je	  hoofd	  /	  voor	  lichaam	  en	  geest	   36	  

	  sport	  /	  ontspanning	   12	  
	  voldoende/meer	  vrije	  tijd	   6	  
	  minder	  bezig	  met	  social	  media	  /	  telefoon	  etc.	  uitschakelen	   4	  
	  uitlaatklep	  /	  afleiding	   4	  
	  goed	  voor	  jezelf	  zorgen	  /	  balans	   2	  
	  Slaap	   1	  
	  

	   	   	  Ondersteuning	  /	  begeleiding	  /	  coaching	   	  	   25	  
praten	  /	  sociale	  support,	  aandacht	  /	  relaties,	  liefde	  /	  goede	  seks	   17	   	  

coaching	  (zoals	  op	  nee	  zeggen,	  zelfvertrouwen,	  relativeren)	   4	  
	  iemand	  die	  je	  tegen	  jezelf	  in	  bescherming	  neemt	   3	  
	  informatie	  inwinnen	  via	  werkgever	   1	  
	  

	   	   	  Orde	   	  	   20	  
verhouding/balans	  werk-‐privé	   11	  

	  orde	  /	  ritme	  /	  structuur	  /	  overzicht	   5	  
	  kunnen	  plannen	  /	  werken	  met	  to-‐do-‐list	   2	  
	  basale	  zekerheden	  verzorgen	   1	  
	  grens	  tussen	  werk	  en	  privé	   1	  
	  

	   	   	  Maatschappij	   	  	   6	  
minder	  druk	  door	  anderen	   2	  

	  in	  onderwijs	  aandacht	  voor	  ontdekken	  wat	  je	  belangrijk	  vindt,	  het	  
maken	  van	  keuzes	   1	  

	  maatschappelijke	  verandering	   1	  
	  niet	  /	  	  minder	  hoeven	  werken	  naast	  je	  studie	   1	  
	  standaard	  (loopbaan)coach	  in	  je	  zorgverzekering	   1	  
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V10 Er wordt nogal wat beweerd over Millennials; in hoeverre herken jij je in: 

Answer Options 
Helemaal 

niet Niet zo Neutraal Enigszins 
Helemaal 

wel 
Rating 

Average 
Response 

Count 
Millennials zijn verwend 30 48 27 61 3 2,76 169 
Millennials hebben last 
van prestatiedruk 1 8 15 74 71 4,22 169 

Millennials kunnen niet 
tegen teleurstelling 7 43 43 71 5 3,14 169 

Millennials hebben last 
van keuzestress 4 11 17 72 65 4,08 169 

Millennials willen te snel 
vooruit 2 18 33 75 41 3,80 169 

Millennials zijn opgevoed 
in de gedachte dat alles 
kan 

4 26 24 79 36 3,69 169 

Millennials begrijpen 
oudere generaties op de 
werkvloer niet 

12 74 47 34 2 2,64 169 

            answered  169 

            skipped  15 
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  V13. Wil je nog een opmerking kwijt, dan kan dit in dit tekstvak 

1 Don't Worry, be Happy! 
2 Bij de vraag betreft branche, kan/moet nog media toegevoegd worden. En verder denk/vind ik dat er 

open vragen bij hadden moeten staan om schaalvragen nader toe te lichten. 
3 Intussen nog 2x op een burn-out af gestormd, deze keer beheer herkend en op tijd gas terug 

genomen. 
4 Millenials is een fenomeen. Wat mij opvalt is dat bijna iedereen  in hokjes geplaatst lijkt te worden 

juist ook kinderen, gestimuleerd door (social) media. Bijna de helft van de kinderen heeft wel ADHD, 
dyslexie, een persoonlijkheidsstoornis of licht autisme... 
Ik ben nieuwsgierig wat jij vindt van de balans tussen het feitelijk onderzoeken en het creëren van 
onderzoeken en labels voor bijna iedereen in de samenleving. Gewoon uit interesse :-) Succes met 
het onderzoek, publicatie etcetera.  

5 Zelf voor mijn master voor het vak Gezondheidscommunicatie een interventie ontwikkeld om burn-
outs te voorkomen, interessant onderwerp! 

6 Goed dat hier onderzoek naar wordt gedaan!  
7 Succes! 
8 De millenials zijn de generatie die het hardst geraakt worden door de bezuinigingen van de regering, 

denk hierbij aan het nieuwe leen stelsel voor studenten. 
9 Het lastige bij het invullen is dat er ook tussen mijn mede-millenials veel verschil zit. Het varieert van 

(zoals ik omschreven heb) ontzettend drukke mensen die alle ballen omhoog willen houden, en 
mensen die (misschien juist wel vanwege de hoeveelheid keuzes/ballen) dichtklappen en daardoor 
vrijwel niets meer doen. maw, geen baan zoeken, geen woning regelen, niet verder gaan met hun 
toekomst. Hoewel het allebei uitersten zijn, denk ik dat ze wel degelijk met elkaar te maken hebben 
en dat het afhankelijk is van hoe makkelijk je keuzes maakt en bent opgevoed. Ik ben benieuwd naar 
de uitkomsten! 

10 Benieuwd naar de resultaten, succes! Ps de vraag over branche begreep ik niet helemaal. Toen ik 
een burn-out kreeg zat ik in een andere branche dan nu. Puntje van aandacht misschien. Groetjes  

11 Onduidelijk of de beweringen over millennials over jezelf gaan of ook over wat je in je omgeving ziet. 
12 goed werk! 
13 Je hebt geen optie gegeven voor studenten/cursisten met een vast contract, maar dat is deze 

trotseerbeer wel. 
14 Ik denk dat de prestatiedruk aan het begin van je carrière bij vrouwen nog hoger is dan bij mannen. 

Vrouwen willen carrière maken voordat er kinderen komen, omdat er nog wel een stigma op ligt dat 
dat daarna niet meer kan. Vrouwen gaan daarna vaak part-time werken en het gevoel heerst meestal 
je full-time moet werken om carrière te maken.  

15 Misschien opties geven bij de vraag over oorzaken. Mensen kunnen hier invullen wat ze willen, wat 
minder nuttige antwoorden opleverd. De vraag "welke oorzaken zou je hier nog aan toe willen 
voegen" zou het mogelijke probleem van onbekende, unieke visies kunnen ondervangen 

16 Succes met je onderzoek! 
17 Een interessant onderwerp, ik ben benieuwd in welke context de uitkomst gebruikt gaat worden. Heel 

veel succes met het onderzoek. 
18 We moeten een burn-out niet moeilijker maken dan het is. Mensen moeten gewoon minder doen -> 

stop met de 40urige werkweek, het is onnatuurlijk. Als iedereen eens wat meer zou ontspannen — 
vooral het management zelf — zou het allemaal minder voorkomen. 

19 Wat is de definitie van burn-out? wellicht een idee voor de volgende keer om daar ook vragen over te 
stellen (vorm, gradatie, etc)  

20 Veel succes! 
21 Succes!! Leuke vrageb 
22 Succes Manny, Gr [naam] 
23 Ik ben benieuwd in hoeverre de crisis of economische werkonzekerheid een rol speelt in hoe de 

Milleniums in de arbeidsmarkt staan en zich zeker / onzeker voelen en dit wellicht als oorzaak voor 
de burn-out mee gerekend kan worden. 

24 Het is lastig om over jezelf te moeten vaststellen in hoeverre je een burn-out hebt: zat bij een paar 
vragen tussen twee antwoorden in daardoor.  

25 Succes met het onderzoek! 
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4.	  Meer	  informatie	  
	  
	  
Wil	  je	  meer	  weten	  over	  burn-‐out?	  Er	  is	  veel	  over	  te	  vinden	  op	  het	  internet.	  Enkele	  
informatieve	  links	  zijn:	  
• Stichting	  Burn-‐out	  
• Centraal	  Bureau	  voor	  de	  Statistiek	  
• Wilmar	  Schaufeli	  (pdf)	  
• Alles	  weten	  over	  burn-‐out	  
	  
Met	  dank	  aan	  Burn-‐out	  psycholoog	  voor	  de	  omschrijving	  van	  burn-‐out.	  
	  
Boek	  
Nieuwe	  generaties	  in	  vergrijzende	  organisaties.	  (2014)	  van	  Dr.	  A.	  Bontekoning.	  Uitgeverij	  
Mediawerf,	  Amsterdam.	  
	  

4.1.	  Test	  en	  begeleiding	  
Voel	  je	  dat	  je	  tegen	  een	  burn-‐out	  aan	  zit?	  Of	  herken	  je	  enkele	  eerste	  symptomen	  bij	  jezelf?	  
Aarzel	  niet	  hulp	  in	  te	  schakelen.	  Ga	  bijvoorbeeld	  naar	  de	  huisarts.	  Laat	  je	  eventueel	  testen,	  
als	  je	  daaraan	  houvast	  hebt.	  Er	  is	  een	  officiële	  test	  voor	  burn-‐out:	  De	  Maslach	  Burn-‐out	  
Inventory	  (MBI).	  Dit	  is	  de	  enige	  internationaal	  geteste	  en	  goed	  bevonden	  burn-‐out	  test.	  Je	  
kunt	  ook	  begeleiding	  inschakelen	  van	  een	  psycholoog	  of	  (life)	  coach.	  	  

4.2.	  Millennial	  Coach	  
Een	  van	  de	  vele	  coaches	  die	  je	  kunt	  inschakelen	  is	  Manny	  Moerman	  van	  Millennial	  Coach.	  
Wil	  je	  meer	  weten	  over	  Manny?	  Bekijk	  haar	  introductiefilmpje	  of	  LinkedIn-‐profiel.	  	  

4.3.	  Contactgegevens	  
Heb	  je	  vragen	  of	  suggesties	  naar	  aanleiding	  van	  deze	  uitgave?	  Neem	  contact	  op	  met:	  
	  
Manny	  Moerman	  |	  Millennial	  Coach	  
I	  :	  www.millennialcoach.nl	  
E:	  manny@millennialcoach.nl	  
M:	  0610420440	  
	  
Kantoor:	  Van	  Asch	  Van	  Wijkstraat	  1-‐11,	  Amersfoort	  
	  

Nieuwsbrief	  
Wil	  je	  onze	  nieuwsbrief	  ontvangen?	  Mail	  dan	  naar	  info@millennialcoach.nl	  o.v.v.	  
‘nieuwsbrief’	  en	  zet	  in	  het	  berichtje	  even	  je	  voor-‐	  en	  achternaam.	  Wel	  zo	  persoonlijk.	  	  	  


