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Hoe blijven al onze medewerkers fit, gemotiveerd en productief?  

Door de hogere levensverwachting is ook de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd. 

Tegelijkertijd neemt het aantal jongeren af. Dat maakt dat we zuinig moeten zijn op onze 

medewerkers. De snelle ontwikkelingen die op bedrijven afkomen, maken het nog 

lastiger voor bedrijven om te overleven. Er worden continu nieuwe eisen aan ons werk 

gesteld en functies veranderen sneller dan ooit. Bedrijven doen al heel veel. Denk 

bijvoorbeeld aan technologische innovaties, verzuimbeleid, opleiding en ontwikkeling, 

modernisering van de arbeidsvoorwaarden en dergelijke. Daarbij geven nieuwe 

onderzoeken aan dat stress wel eens de grootste crisis kan veroorzaken in de 

maatschappij. 

 

Het gaat erom hoe we ervoor kunnen zorgen dat alle medewerkers hun hele leven 

inzetbaar en productief blijven. We willen dat medewerkers competent, betrokken, 

tevreden en vooral ook gezond blijven. Dat vraagt om een samenhangend beleid en 

pakket van maatregelen. Het succes ligt voor een groot deel bij het management en een 

stijl van leidinggeven waarin het gesprek met de medewerker centraal staat.  

 

 

Veranderingsbereidheid 

 

WAAROM? 

Het beste uit je organisatie en je 

mensen. Nu en straks. 

 

WAT? 

Duurzaam inzetbare 

medewerkers. 

 

HOE? 

PIO meting en dashboard! 

Duurzaam inzetbare medewerkers. Vitaal, 

betrokken en competente medewerkers die met 

plezier bij uw organisatie werken. 

Dat vereist dat we met z’n allen (werkgever en 

werknemers) veranderingsbereid moeten zijn. 

Niets doen is geen optie.  

Maar wat doe je om mensen inzetbaar te houden?  

Hoe blijft een organisatie aantrekkelijk, om goede 

medewerkers te behouden en te werven? Wat doe 

je om goed werkgeverschap echt vorm te geven? 

 

 

Dialoog: het periodiek inzetbaarheidgesprek 

Een belangrijk onderdeel is het samen werken aan duurzame inzetbaarheid, door een 

goede balans aan te brengen tussen de verschillende belangen van werkgever en 

werknemer. Dat vraagt maatwerk en staat of valt met de dialoog tussen leidinggevenden 

en medewerkers op basis van wederzijds vertrouwen.  

Het PIO (Periodiek Inzetbaarheid Onderzoek) is het instrument dat deze dialoog tot stand 

brengt en richting geeft aan de gespreksonderwerpen van leidinggevende en 

medewerker. 

  

Het PIO is op basis van praktijkervaring in het werkveld ontwikkeld. Aan de hand van een 

online vragenlijst, wordt onder werkenden in organisaties in Nederland gemeten hoe het 

staat met de ervaring en beleving bij de onderwerpen tevredenheid, betrokkenheid, 

vitaliteit, competenties en de verandering van werk en omgeving.  

 

 

 



 

Deze onderwerpen worden als een samenhangend geheel bezien en leveren de 

bouwstenen waarover de organisatie en de medewerkers met elkaar samen in gesprek 

gaan om duurzame inzetbaarheid te bevorderen.  

Door regelmatig het PIO af te nemen, kan preventief en duurzaam aan duurzame 

inzetbaarheid worden gewerkt. Het PIO is de ideale basis voor de dialoog. In een 

periodiek inzetbaarheid gesprek kunnen de ontwikkelingen met betrekking tot de 

genoemde onderwerpen gevolgd worden. Afspraken en genomen maatregelen kunnen 

tijdig worden bijgesteld, zodat de duurzame inzetbaarheid op peil blijft.  

 

 

De PIO vragenlijst 

Het PIO levert niet alleen inzichten op individueel, maar ook op organisatieniveau. Zo 

wordt duidelijk waar de aandachtspunten liggen en wordt richting gegeven aan te nemen 

maatregelen en wordt preventief beleid mogelijk. 

Het onderzoek bestaat uit een online vragenlijst onder de medewerkers, dat in slechts 10 

minuten ingevuld kan worden. Het PIO geeft inzicht in hoe uw organisatie presteert op 

vier domeinen die gezamenlijk de Duurzame Inzetbaarheid van de medewerkers 

weergeven. PIO is een zelfrapportage instrument waarin de nadruk ligt op de 

persoonlijke ervaring en beleving ten aanzien van betrokkenheid, tevredenheid, 

competentie en vitaliteit. 

 

 

Het PIO Dashboard 

PIO levert een unieke koppeling van de vragenlijst aan een management dashboard. Dat 

is getest en vormgegeven vanuit de praktijk. In het dashboard kan het management de 

uitkomsten inzien op verschillende aggregatieniveaus, bijvoorbeeld op afdelings- en 

teamniveau of business lines. Het PIO heeft niet alleen een signaleringsfunctie maar is 

tevens ontwikkelingsgericht. Indien het onderzoek herhaaldelijk wordt afgenomen, 

kunnen ontwikkelingen gevolgd worden in het dashboard. Het dashboard is dynamisch: 

er is altijd een actueel beeld van de duurzame inzetbaarheid in uw organisatie. Met dat 

inzicht kan uw organisatie beter anticiperen op de toekomst en beleid hierop afstemmen.  

 

Daarin is het PIO onderscheidend! 

 

 

 

 

 



 

Het PIO dashboard geeft bijvoorbeeld op organisatieniveau, afdelingsniveau of 

functieniveau snel inzicht in die aspecten van duurzame inzetbaarheid die goed geborgd 

zijn, maar belangrijker die onderdelen die een risico voor de toekomst kunnen geven. 

 

 

 

Miles Research 

Miles Research brengt organisaties graag in beweging. Zeker als het gaat om uw 

medewerkers betrokken, vitaal, competent en tevreden te houden.  

 

Wilt u meer informatie? U kunt dan contact opnemen met Olaf van Gurp (06-16449182, 

olaf@miles-research.com). We bespreken graag uw wensen en doelstellingen. Een 

vrijblijvende demonstratie van ons uniek systeem hoort daar vanzelfsprekend bij.  

 


