
 

 
 
 
 
 
 
 

Zelftest Werkbelevingsonderzoek 
 

 

 
 
Beste lezer, 

Je hebt deze test helaas niet voor niets gedownload. 

Zit je niet zo lekker in je vel? Maak je je zorgen over je mentale 
gezondheid? Wil je zelf onderzoeken hoe het écht met je gaat? Heb je het 
gevoel dat je overspannen bent of wordt, of dat je tegen een burn-out zit? 

Deze test is een zelfbeoordelingsvragenlijst om de mate van een burn-out 
te meten. Het invullen van de vragenlijst neemt slechts vijf minuten van je 
tijd in beslag. 

 
Met vriendelijke groet, 

Marianne Backx 

 

 

 

 



 

Over Talentenexpert 
Ik ben coach en gebruik de ‘KernTalenten-methode’ 
(https://talentenexpert.nl/talentenexpert/de-kerntalenten-methode/) als 
krachtig kader en startpunt van een coachtraject. Een coachtraject 
(https://talentenexpert.nl/werkwijze/) dat uitermate succesvol blijkt te zijn 
voor mensen die kampen met een burn-out, stress-gerelateerde klachten of 
met het gevoel vast te zitten. Samen met jou gaan we op zoek naar jouw 
talenten, datgene wat je belemmert en concrete oplossingen voor je 
problemen. Tijdens dit traject sta jij centraal. 

Ik geloof namelijk dat ieder mens in het bezit is van unieke, krachtige 
talenten. Talenten die zo ontzettend vaak onbenut blijven door 
onwetendheid, (zelf) opgelegde belemmeringen of omstandigheden. Een 
leven dat synchroon loopt met jouw KernTalenten stroomt, is in balans en 
bruist van energie. Je bent dan helemaal jezelf.  

 

Over de zelftest  
Deze test is een veelgebruikte, wetenschappelijk onderbouwde 
zelfbeoordelingsvragenlijst om de mate van een burn-out te meten. Het 
invullen van de vragenlijst neemt slechts vijf minuten van je tijd in beslag. 

Met het invullen van de zelftest kan geen burn-out diagnose worden 
gesteld. Daarvoor is een uitgebreider onderzoek van een professional nodig, 
zoals je huisarts of je bedrijfsarts. De vragenlijst kan wél een graadmeter zijn 
voor jezelf: ‘Hoe goed gaat het met mij?’ 

De zelftest vind je op de volgende pagina’s. Je kunt dit hele document 
downloaden, uitprinten en met pen/papier invullen, of je vult ‘m digitaal in. 
De resultaten vind je aan het einde van dit document. Veel succes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
           
  
 
      
 

 
 

Werkbelevingsonderzoek 
De volgende uitspraken hebben betrekking op hoe jij je werk beleeft en hoe je 
je daarbij voelt. Wil je aangeven hoe vaak iedere uitspraak op jou van 
toepassing is door steeds het best passende antwoord aan te kruisen.

 
 
 Nooit Zelden Soms Vaak Altijd 

Op het werk voel ik me geestelijk uitgeput ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Alles wat ik doe op mijn werk, kost mij moeite                  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Ik raak maar niet uitgerust nadat ik gewerkt 
heb ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Op het werk voel ik me lichamelijk uitgeput ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Als ik ‘s morgens opsta, mis ik de energie om 
aan de werkdag te beginnen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Ik wil wel actief zijn op het werk, maar het lukt 
mij niet ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Als ik me inspan op het werk, dan word ik snel 
moe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Op het einde van de werkdag voel ik me 
mentaal uitgeput en leeg ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
      
 Nooit Zelden Soms Vaak Altijd 
Ik kan geen belangstelling en enthousiasme 
opbrengen voor mijn werk ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Op mijn werk denk ik niet veel na en 
functioneer ik op de automatische piloot ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Ik voel een sterke weerzin tegen mijn werk ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Mijn werk laat mij onverschillig ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Ik ben cynisch over wat mijn werk voor 
anderen betekent ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
      
 Nooit Zelden Soms Vaak Altijd 
Op het werk kan ik er mijn aandacht moeilijk 
bijhouden ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Tijdens mijn werk heb ik moeite om helder na 
te denken ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Ik ben vergeetachtig en verstrooid tijdens mijn 
werk ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Als ik aan het werk ben, kan ik me moeilijk 
concentreren ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Ik maak fouten in mijn werk omdat ik er met 
mijn hoofd ‘niet goed bij ben’ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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 Nooit Zelden Soms Vaak Altijd 
Op mijn werk heb ik het gevoel geen controle te 
hebben over mijn emoties ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Ik herken mezelf niet in de wijze waarop ik 
emotioneel reageer op mijn werk ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Tijdens mijn werk raak ik snel geïrriteerd als de 
dingen niet lopen zoals ik dat wil ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Ik word kwaad of verdrietig op mijn werk zonder 
goed te weten waarom ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Op mijn werk kan ik onbedoeld te sterk emotioneel 
reageren ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
      
 Nooit Zelden Soms Vaak Altijd 
Ik heb problemen met inslapen of doorslapen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Ik heb de neiging om te piekeren ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Ik voel mij opgejaagd en gespannen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Ik voel me angstig en/ of heb last van 
paniekaanvallen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Ik heb moeite met drukte en/ of lawaai ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
      
 Nooit Zelden Soms Vaak Altijd 
Ik heb last van hartkloppingen of pijn in de 
borststreek ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Ik heb last van maag- en/ of darmklachten ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Ik heb last van hoofdpijn ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Ik heb last van pijnlijke spieren, bijvoorbeeld in de 
nek, schouder of rug ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Ik word snel ziek ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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De resultaten  
Wat goed dat je tijd hebt genomen om de vragenlijst in te vullen. Je bent 
natuurlijk benieuwd naar wat jouw scores betekenen.  

Hoe kun jij jouw scores interpreteren? 
 

VAAK, NOOIT OF ZELDEN 
o Heb je het merendeel van de vragen beantwoord met ‘nooit’ of 

‘zelden’, dan hoef je je niet veel zorgen te maken over je 
mentale gezondheid.  
 

NOOIT, ZELDEN OF SOMS 
o Heb je ook af en toe ‘soms’ ingevuld, naast ‘nooit’ of ‘zelden’, 

dan hoef je je nog  weinig zorgen te maken. 
 

WEINIG, NOOIT OF ZELDEN 
o Komen ‘nooit’ of ‘zelden’ weinig voor in je antwoorden, dan is 

er een serieus risico op een burn-out. Dit is een serieuze 
waarschuwing dat het nú tijd is om actie te ondernemen, 
vóórdat je uit gaat vallen door oververmoeidheid, 
overspannenheid of een burn-out.  

 

 

Contact  
Zelfs als deze test wijst op urgentie, begrijp ik het heel erg goed dat er nog 
een enorme drempel kan zijn om contact te zoeken met een professional. 
Het vergt lef en moed om aan de slag te gaan met jouw uitdagingen en je 
hebt misschien geen idee waar je aan gaat beginnen.  

Mocht je het fijn vinden, dan plan ik graag vrijblijvend telefoongesprek met 
je in. Om even rustig kennis te maken en je ergste zorgen weg te nemen. 

 

 

 

Marianne Backx - Talentenexpert 
Mijn telefoonnummer: + 31 6 5777 1540 
Mijn mailadres: marianne@talentenexpert.nl 
Mijn website: www.talentenexpert.nl  


