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In september 2022 berichtte het UWV over de toenemende In september 2022 berichtte het UWV over de toenemende 
krapte op de arbeidsmarkt. Elke beroepsgroep zou 
inmiddels kampen met tekorten aan personeel (UWV, 2022). 
Door de arbeidskrapte komt er steeds meer druk te staan op 
werknemers. Het resultaat is een negatieve spiraal: steeds 
meer werknemers dreigen uit te vallen door de alsmaar 
hoger wordende werkdruk. De huidige situatie vraagt dan 
ook om aandacht voor de mentale gezondheid van 
werknemers. Ook de overheid erkent het belang van een 
goede mentale gezondheid. Zo werd mentale gezondheid 
dit jaar toegevoegd aan het Nationaal Preventieakkoord 
(Rijksoverheid, 2022). Er zou meer aandacht moeten komen 
voor de mentale gezondheid van alle inwoners van 
Nederland, maar ook specifiek die van werknemers 
(Rijksoverheid, 2022). 
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Harde cijfers
Mentale gezondheid is een breed begrip waar veel verschillende aspecten onder Mentale gezondheid is een breed begrip waar veel verschillende aspecten onder 
vallen. Dit whitepaper richt zich specifiek op aspecten van de mentale gezondheid die 
gerelateerd zijn aan werk, zoals werkdruk, werkstress en burn-out klachten. Onderzoek 
van TNO uit 2019 en 2020 (TNO, 2020) laat zien dat 1,3 miljoen werknemers in 
Nederland last hebben van burn-out klachten. Zowel voor als na de coronacrisis 
ervaren werknemers in het onderwijs, de ICT en de zorg het vaakst burn-out klachten. 
In totaal verzuimen werknemers 11 miljoen dagen met werkstress als reden voor het 
verzuim. 37% van de werknemers geeft aan dat een hoge werkdruk of werkstress de 
reden is voor hun verzuim. De verzuimkosten vanwege werkstress voor een werkgever 
werden in 2018 geschat op 3,1 miljard euro. Uit het onderzoek van TNO (TNO, 2020) 
bleek tevens dat 10% van de werknemers een disbalans ervaarde tussen werk en privé. 

Bovenstaande cijfers benadrukken het belang van interventies voor het verlagen van 
werkstress en werkdruk. Is daarin ook een rol weggelegd voor coaching? 

Coaching en burn-out klachten
Recent wetenschappelijk onderzoek laat zien dat coaching bij kan dragen aan de 
preventie van burn-out door het verminderen van burn-out klachten (Dyrbye et al. 
Recent wetenschappelijk onderzoek laat zien dat coaching bij kan dragen aan de 
preventie van burn-out door het verminderen van burn-out klachten (Dyrbye et al. 
2019; Solms et al., 2021). Burn-out klachten zijn vaak het gevolg van een disbalans 
tussen werkeisen en zogenaamde hulpbronnen. Het onderzoek van Solms en collega’s 
(2021) laat zien dat coaching een rol kan spelen bij zowel het verlagen van de werkeisen 
als het verhogen van de hulpbronnen.   
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Coaching en (werk)stress
De resultaten met betrekking tot de effecten van coaching op het ervaren van stress De resultaten met betrekking tot de effecten van coaching op het ervaren van stress 
zijn minder eenduidig. In sommige onderzoeken leidde coaching tot het ervaren van 
minder stress, in andere onderzoeken bleef dat effect uit (Grover & Furnham, 2016). Er 
wordt in deze onderzoeken echter vaak gekeken naar stress in algemene zin, en niet 
altijd specifiek naar werkstress of werkdruk. Wanneer meer specifiek wordt gekeken 
naar werkdruk en werkstress (in tegenstelling tot stress in algemene zin) lijkt coaching 
effectief te kunnen zijn (Ladegard, 2011). Een mogelijke verklaring voor het effect van 
coaching op werkstress is dat coaching ervoor zou kunnen zorgen dat coachees beter 
leren plannen, waardoor de ervaren werkeisen afnemen en men minder werkstress 
ervaart (Ladegard, 2011). Tenslotte lijkt voor het verminderen van werkstress één 
specifieke coachmethode veelbelovend, namelijk de zogenaamde Rational Emotive 
Occupational Health Coaching (zie bijvoorbeeld Ogba et al., 2020; Ene et al., 2021). Een 
belangrijk kenmerk van deze coachmethode is het uitdagen van irrationele 
overtuigingen die betrekking hebben op het werk van de coachee.

Vraag naar coaching bij stress
De eerste resultaten uit wetenschappelijk onderzoek lijken er op te wijzen dat 
Vraag naar coaching bij stress
De eerste resultaten uit wetenschappelijk onderzoek lijken er op te wijzen dat 
coaching een bijdrage kan leveren aan het verlagen van werkstress en het voorkomen 
van burn-out klachten. Dat stress en burn-out belangrijke onderwerpen zijn voor 
coachees blijkt ook uit de NOBCO Benchmark van 2020. Maar liefst 64% van de 
deelnemende coaches aan de benchmark gaf aan dat coachees bij hen kwamen met 
een coachvraag over stress of burn-out (NOBCO, 2020). 

ConclusieConclusie
Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat coaching bij kan dragen aan het Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat coaching bij kan dragen aan het 
verminderen van burn-out klachten en werkstress. Coaching zou hulpbronnen kunnen 
verhogen en werkeisen juist kunnen verlagen. Ook zouden mensen dankzij coaching 
specifieke vaardigheden kunnen aanleren voor het omgaan met werkeisen. Er kan 
voor coaching dus een relevante rol zijn weggelegd als het gaat om de mentale 
gezondheid van werknemers. Dat zou tevens kunnen betekenen dat professionele 
coaching kan worden ingezet om de druk op de GGZ indirect te verminderen.
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