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1 Achtergrond van de DIX 

Duurzame inzetbaarheid draait om de continue aansluiting tussen wat een werknemer kan en 

wil en wat het werk vraagt en biedt (Dorenbosch et al., 2012). Om duurzame inzetbaarheid 

van werkenden te behouden en bevorderen is het belangrijk om inzicht te krijgen in (voorspel-

lers van) duurzame inzetbaarheid. 

 

De Duurzame InzetbaarheidsindeX (DIX) is een instrument ontwikkeld om inzicht te krijgen in 

de (ontwikkeling in de) duurzame inzetbaarheid van werkenden. De DIX is één van de basis-

instrumenten die TNO aanbiedt in samenwerking met het technische platform Johan BV 

(app.johan.nl). 

 

De DIX kan enerzijds ingezet worden om individuele medewerkers inzicht te bieden in hun 

duurzame inzetbaarheid, en anderzijds om op groepsniveau inzicht te krijgen in duurzame 

inzetbaarheid van een team, afdeling of organisatie als geheel. Door de DIX meerdere malen 

in te zetten kan ook inzicht worden verkregen in de ontwikkeling van duurzame inzetbaarheid 

over de tijd. 

 

De basis voor de DIX is gelegen in onderzoek dat TNO de afgelopen 15 jaar heeft gedaan 

naar diverse aspecten van duurzame inzetbaarheid. Zo heeft TNO onderzoek gedaan naar 

mentale gezondheid, fysieke belasting, en scholing en mobiliteit (Blatter et al., 2014). Daar-

naast brengen we duurzame inzetbaarheid en diens voorspellers in kaart via representatieve 

surveys onder de Nederlandse beroepsbevolking, zoals de Nationale Enquête Arbeidsom-

standigheden (NEA; Hooftman et al., 2020), de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA; Kraan et 

al., 2020) en het cohortonderzoek Study on Transitions in Employment, Ability and Motivation 

(STREAM; Van den Heuvel et al., 2018). Uit al dit onderzoek is toen in samenwerking met het 

Nationaal Inzetbaarheidsplan (NIPlan) - tegenwoordig het Nationaal Platform Duurzame 

Inzetbaarheid (NPDI) - onderstaand model voor duurzame inzetbaarheid binnen organisaties 

ontstaan (zie figuur 1). Dit model wordt uitgebreid beschreven in het rapport Duurzame 

Inzetbaarheid in Perspectief (Blatter et al., 2014). 

 
Figuur 1 Model voor duurzame inzetbaarheid binnen organisaties (uit Blatter et al., 2014)  
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Het model is in het leven geroepen om kennis over duurzame inzetbaarheid (DI) beter 

toepasbaar te maken in de organisatiepraktijk. Uitgangspunt hierbij is dat zowel werkgever als 

werknemer de inzetbaarheid beïnvloeden en hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid in 

hebben. De werkende heeft de verantwoordelijkheid om eigen regie te nemen over de eigen 

ontwikkeling, en de werkgever heeft de verantwoordelijkheid hierbij te faciliteren en stimuleren. 

De dialoog tussen werkgever en werknemer staat hierbij centraal. Om deze dialoog te 

faciliteren zijn onder andere de Bedrijfsscan voor werkgevers en de Duurzame 

InzetbaarheidsindeX (DIX) voor werknemers ontwikkeld. Deze praktische meetinstrumenten 

geven richting aan interventiebeslissingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en biedt 

de mogelijkheid DI-aanpakken te monitoren. 

 

In het model bestaat duurzame inzetbaarheid van werknemers uit vier kernblokken: 

1. gezondheid en energie; 

2. vakkennis en -vaardigheden; 

3. motivatie en commitment; en 

4. werk-privé balans. 

 

Deze vier kernblokken zijn gebaseerd op bestaande literatuur (onder andere Allen et al., 2000; 

Dorenbosch et al., 2012). Voor elk blok is gezocht naar geschikte items om deze kernblokken 

in de DIX te meten (Vos & De Jong, 2014). 

 

Naast de vier kernblokken heeft de DIX vier aanvullende blokken: 

a. huidig functioneren; 

b. toekomstig functioneren; 

c. persoonlijk leiderschap; en 

d. belemmerende factoren. 

 

In totaal bestaat de DIX dus uit 8 schalen oftewel blokken (zie figuur 2). In hoofdstuk 2 be-

schrijven we deze 8 schalen inclusief subschalen. In de bijlage staat de volledige DIX vragen-

lijst. 

 

 

Figuur 2 Het onderliggende model van de DIX vragenlijst 

 


