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DUURZAME INZETBAARHEIDSINDEX (DIX)
Hét instrument om duurzame inzetbaarheid mee te meten



DUURZAME INZETBAARHEIDSINDEX (DIX)

Impact

Data

Licentie-inkomsten

Samenwerkingspartners

DUURZAME 
INZETBAARHEIDSINDEX

DIX training

Meer 
mogelijkheden

Update en 
benchmarks

€70.000,-

https://repository.tudelft.nl/view/tno/uuid%3A2b85fb4e-23cd-439a-91ca-68ecf502588c


DUURZAME INZETBAARHEIDSINDEX (DIX)

Ga naar het TNO Plein
voor overzicht vragenlijsten en 
productflyers

Bekijk het DIX demoportaalDIX op de TNO website

https://app.johan.nl/nl/tno/
https://app.johan.nl/open-registration/29610d5b1b174dbb7472845334399a10f540d11804a31b2dddb7e536770177e4
https://app.johan.nl/nl/tno/
http://www.tno.nl/dix
http://www.tno.nl/dix
https://app.johan.nl/open-registration/29610d5b1b174dbb7472845334399a10f540d11804a31b2dddb7e536770177e4


DUURZAME INZETBAARHEIDSINDEX (DIX)

(Grote) partners die de DIX inzetten in hun dienstverlening:

filmpje

https://www.aon.com/netherlands/duurzame-inzetbaarheid/Duurzame-inzetbaarheidsportal.jsp
http://www.inguide.nu/uploads/4/5/2/1/45210941/poa_14_11_duurzame_inzetbaarheid.pdf
https://www.awvn.nl/nieuws/duurzame-inzetbaarheid-dix-scan-tiptrack/
https://www.awvn.nl/nieuws/duurzame-inzetbaarheid-dix-scan-tiptrack/
https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/dienstverlening/open
https://www.stlwerkt.nl/pitstop
https://www.youtube.com/watch?v=c1oTh7--8FM


HOE ZIET HET ER UIT?



Leidinggevende scan

WAT BIEDEN WE NOG MEER AAN VIA HET PORTAAL?

Medewerker

OrganisatieLeiding-
gevende

DIX
Mini-DIX

Gezond Leven Vita-16

Psychosociale Arbeidsbelasting

Mini-DIX

Organisatiescan

Bedrijfsscan

KOBA-DI

Vitaal Vakmanschap



TAKEN VAN DE TOEKOMST TOOL



TAKEN VAN DE TOEKOMST – INDIVIDUEEL RAPPORT

START VAN HET JAAR:
SIMPELE TERUGKOPPELING

UITERLIJK: AANTREKKELIJKER EN 
BRUIKBAARDER VOOR GEBRUIKERS

INHOUD: ENERGIE TOEGEVOEGD



TAKEN VAN DE TOEKOMST – PROJECTEN / OPBRENGSTEN

• AENO FONDSEN GEMEENTE
• DIENST JUSTITIELE INRICHTINGEN
• SOCIALE VERZEKERINGSBANK
• VOION
• KLM
• ARBEIDSMARKTMONITOR (UMC’S)

PROJECTEN: OPBRENGSTEN:

• NIEUWE VISUELE TERUGKOPPELING 
• TERUGKOPPELING GESTANDAARDISEERD
• WORKSHOPS GESTANDAARDISEERD 
• TESTEN MET ENERGIE
• MANAGEMENT DASHBOARD GEMAAKT
• WORKSHOPS GESCHIKT VOOR SPP



VITAAL VAKMANSCHAP ACTIEPROGRAMMA



VITAAL VAKMANSCHAP ACTIEPROGRAMMA

Mind-
mapping Meting Acties 

kiezen Aan de slag Nameting

Een actieprogramma om eigen regie van medewerkers op hun vakmanschap te stimuleren



VITAAL VAKMANSCHAP – PROJECTEN / OPBRENGSTEN

• VAN DER HULST BOUWBEDRIJF

• MAINFREIGHT LOGISTIEK

PROJECTEN: OPBRENGSTEN:

• DIGITAAL VITAAL VAKMANSCHAP PORTAAL

• TRAIN-DE-TRAINER MATERIAAL EN 

PROGRAMMA GESTANDAARDISEERD

• OVERDRACHT AAN 2 TRAININGSBUREAUS

Joep tijdens een workshopsessie



STRESSPREVENTION@WORK PORTAAL

• UITWERKING VAN HOE HET “NIEUWE” 

STRESSPREVENTION@WORK

PORTAAL ER UIT KOMT TE ZIEN

• EERSTE OPZET VAN HET 

STRESSPREVENTION@WORK

PORTAAL IN HET JOHAN PLATFORM 

GEMAAKT

• IN 2020 WORDT DIT AFGEROND

OPBRENGSTEN:

• PSA SCAN

• WERKDRUK WEGWIJZER (EN 

ADVISEURS DIE HIER AL IN 

GETRAIND ZIJN)

RELATIE MET:



VALORISATIE TIPS (1) - VOORAF

- Denk in de offertefase al na of je project een 
product op zou kunnen leveren dat opschaalbaar
is. Bijv: een meetinstrument, een interventie, een 
programma, een training, een dashboard, een 
tool, een werkwijze, een portaal etc. 

- Reserveer budget om in de uitvoering van het 
project de mogelijkheden voor valorisatie verder 
te onderzoeken en hier samenwerkingspartners 
bij te vinden (intern / extern).

- Zijn er mogelijkheden voor extra (co-)financiering 
denkbaar voor valorisatie (LSH, IPZT, SBIR, ESF, 
SMO, Yesdelft etc)? Offerte

Resultaat 
op de 
plank

Innovaties 
op de markt

“TNO verbindt mensen en kennis om 
innovaties te creëren die de 
concurrentiekracht van bedrijven en 
het welzijn van de samenleving 
duurzaam versterken.”

https://www.health-holland.com/calls/tki-match
https://www.innovationquarter.nl/zuid-holland-investeert-in-zorgtechnologie-samenwerking-tussen-fieldlabs-en-bedrijven-zorgt-voor-groei-in-sector/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sbir


VALORISATIE TIPS (2) – UITWERKING 

- Wat is het businessmodel van het product? Wie is 
de eindgebruiker? Wie is de afnemer? Wie is de 
distributeur? Wat is de waarde van het project? Bij 
wie liggen de kosten en bij wie de baten? Vul 
hiervoor bijvoorbeeld een Value Canvas of Business 
Canvas in.

- Kies op basis hiervan vroegtijdig de juiste 
samenwerkingspartners die het product of in de 
markt gaan zetten (business2business). 

- Betrek (commerciële) samenwerkingspartners vanaf 
het begin bij de ontwikkeling van je product of 
programma. Zorg voor co-creatie waarin zij ook hun 
eigen kennis en expertise in kunnen brengen. 
Ondernemers trekken liever samen op met een 
“halffabricaat” dan een versie 1.0 product van TNO.

- Zorg voor goede contracten met 
samenwerkingspartijen waarin je ieders rol en taak 
duidelijk maakt.

- Werk het verdienmodel uit voor TNO (data, IP, 
licentie-inkomsten) en de (on)mogelijkheden daarin 
van gebruik van publieke middelen. Luuk Engbers 
en het Tech Transfer programma van TNO kunnen 
hier bij helpen.

- Denk eens aan andere werkvormen zoals Design 
Sprints om je valorisatie in korte tijd duidelijk vorm 
en richting te geven. Er zijn TNO’ers die deze 
sessies kunnen faciliteren. 

- Let op: Valorisatie is een vaak een proces van lange 
adem. De kost gaat voor de baat. 



VALORISATIE TIPS (3) – COMMUNICATIE

- Hoe ga je communiceren over jouw project of 
product? Welke doelgroep(en) wil je bereiken? 
What’s in it for them?

- Welke materialen laat je maken om te 
communiceren over jouw project of product? Denk 
bijvoorbeeld aan een informatieblad, een flyer, een 
artikel, een website, etc.

- Denk ook eens aan het laten maken van een kort 
filmpje om jouw project of product te promoten. Dat 
is een laagdrempelige en leuke manier om jouw 
publiek te enthousiasmeren.

- Via welke kanalen kun je jouw project of product 
onder de aandacht brengen? Denk bijvoorbeeld aan 
de TNO website, TNO Insights, social media, 
websites of nieuwsbrieven van partners, branche-
organisaties, bedrijven, etc.

- Bij wie kan de eindgebruiker, afnemer en/of 
distributeur terecht als ze vragen hebben? Bij TNO 
of iemand anders? Is er een algemeen e-mail adres 
of telefoonnummer waar vragen naar toe gaan? Wie 
zit er achter dit e-mail adres of telefoonnummer? 
Kun je vragen voorkomen door een FAQ te maken?



Business model: bij 
welke inkomsten 

verdien je je 
investering terug?

Voor wie is 
dienst/product 

interessant?

Welke 
samenwerkings/ 

implementatiepartners 
denken mee?

Welke 
samenwerkings/ 

implementatiepartners 
ontwikkelen mee?

Communicatiemateria
al, promotie, train-de-

trainer materiaal, 
support bij vragen, etc.



INSPIRATIE OPDOEN VOOR JOUW PROJECT(IDEE)?

SPAR MET HET VALORISATIE TEAM!
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