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Oprichting

30 november 2016 door Dennis Lindeboom i.s.m. TEAM Loyalty 

voortkomend uit een samenwerking tussen TNO en Nationaal Platform 

Duurzame Inzetbaarheid (NPDI)

Product

Veilig IT-platform voor dienstverleners, werkgevers, werkenden en 

wetenschap / ontwikkelaars om samen te werken aan duurzame 

inzetbaarheid 

Organisatie

- Directie 

- Development

- Architecten & developers

- Design 

- Support

- Privacy-officer



Het JOHAN-platform
Ecosysteem voor duurzame inzetbaarheid

Werknemer-
dashboard

Werkgevers

Providers / diensten

Contentleveranciers 
& wetenschap



Wat is duurzame inzetbaarheid? 



Ontwikkelingen in de DI-markt

Behoefte werkgevers verandert

- Van product-gestuurd naar vraaggestuurd (medewerker in regie)

- Klanten vragen om inzicht in kwaliteit van dienstverleners

- Werkgevers willen niet gebonden zijn aan 1 dienstverlener

Technologie en data

- Vandaag nieuw, morgen achterhaald. (oude systemen niet te upgraden)

- API (stekkerdoos) is de ‘nieuwe’ standaard

Privacywetgeving

- Implementatie AVG (ISO-27001, TIER 3, encryptie, 2FA, etc.)

- Veel dienstverleners hebben privacy (nog) niet geregeld

Kwaliteit

- Hogere ‘kwaliteitseisen’ aan dienstverleners door beroepsverenigingen en 

verzekeraars

- Behoefte aan ‘experts’ / specialisten per domein 



Samenwerking



Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid



Kwaliteitssysteem NPDI



Innovaties TNO

Voorbeelden
- KOBA-tool

- Werkdrukdashboard

- Stresscoach (HRV)

- Taken van de Toekomst

- Ploegendienst

- Vakman Nieuwe Stijl

- Etc. 



NPDI-partners



JOHAN-platform: DEMO



DEMO: scoreprofiel



DEMO: scoreprofiel matchen met content



DEMO: marktplaats



DEMO: experts / advies



DEMO: projecten van providers



DEMO: managementinformatie



DEMO: managementinformatie groepenfilters



DEMO: marktplaats voor werkgevers



Ontwikkelagenda

Publieke marktplaats

Publieke marktplaats (appstore) zonder inloggen toegankelijk (februari 

gereed)

Platform als app

Ontwikkeling als native app (april opstarten)

Delen van content / producten door bedrijven onderling

Bedrijven kunnen hun content delen met andere bedrijven (april gereed)

Programma builder (e-learning / e-health)

Functionaliteit om programma’s te configureren voor gebruikers (april / mei 

gereed)

Inhoud / nieuwe instrumenten

Diverse kennisinstituten voegen continu nieuwe instrumenten en content toe 

Betaalmodules

Implementeren betaalstructuur voor individuele bestelling, via 

dienstverleners, dienstverleners onderling, etc. 
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Dennis Lindeboom
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Vragen
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Hoe werkt JOHAN?


