
Probeer /Prognoser gratis uit en ontdek het gemak hiervan bij uw Personeel 
en organisatieontwikkeling.

voor een overziCht van alle instrumenten, bezoek www.deCrux-instrumenten.nl

/Prognoser

meer griP oP loonkosten
en leeftijdsoPbouw van
mijn Personeel

De loonkosten en leeftijdsopbouw van 
uw personeel variëren voortdurend. 
Door veranderingen in uw organisatie 
en vergrijzing van de arbeidsmarkt 
bijvoorbeeld. Prognoser Plus brengt 
de gevolgen van deze veranderingen 
in beeld. U ziet wat er met de loonsom 
gebeurt wanneer u vacatures niet meer 
opvult bij natuurlijk verloop. Of u kunt 
onderzoeken welke maatregelen leiden 
tot een jongere leeftijdsopbouw van 
uw personeel. Probeer verschillende 
beleidsvarianten veilig uit in Prognoser 
Plus en ontdek in één oogopslag wat het 
effect is.

hoe werkt Prognoser Plus?
Prognoser Plus is een hulpmiddel bij strate-
gisch beleid waarbij u ter plekke prognoses 
voor de loonkosten en leeftijdsopbouw 
maakt bij diverse beleidsmaatregelen. Het 
enige wat u hoeft te doen, is vooraf de 
gegevens over het aantal medewerkers en 
hun leeftijd uit uw personeelssysteem te 
importeren. Vervolgens kunt u verschillende 
maatregelen uitproberen. Ontdek wat er 
de komende vijf of tien jaar verandert in de 
loonsom of leeftijdsopbouw als u:

•  zorgt dat er minder verloop ontstaat;
•  slechts 50 % van de vacatures opnieuw 

invult (vacaturestop);
•  meer jongeren of juist ervaren krachten 

aanneemt;
•  bezuinigt of meer mensen aanneemt;
•  etc.

Alle prognoses krijgt u direct in beeld. U 
kunt deze koppelen aan vijf scenario’s voor 
een krappe of ruime arbeidsmarkt, krimp of 
groei van uw takenpakket of een aanname-
beleid van jonge medewerkers.

extra funCties: inhuurbeleid en 
benChmarken
Prognoser Plus schept ook duidelijkheid 
in uw inhuurbeleid. Wat is het percentage 
externen in uw organisatie? Zijn dit uitzend-
krachten, professionals, interim-managers 
of projectmanagers? Heeft u de gewenste 
informatie eenmaal in beeld, dan wordt het 
eenvoudig om het ideale beleid voor inhuur 
te bepalen.

benChmarken
Weten waar u staat ten opzichte van or-
ganisaties met een vergelijkbare omvang? 
Prognoser Plus biedt u de mogelijkheid 
te benchmarken met andere organisaties 
zoals gemeenten en waterschappen. Daar-

naast kunt u uw leeftijdsopbouw spiegelen 
aan twee ideaaltypen: een betrouwbare en 
een innovatieve organisatie.

toePassingen 
Hulpmiddel bij strategisch management-
overleg ; effecten voorspellen van vergrij-
zing, reorganisatie, keuzes voor flexibele of 
vaste medewerkers etc.

verkrijgbaar in twee versies
Prognoser Plus is ook in een eenvoudige 
versie verkrijgbaar: Prognose Model. Kies 
de versie die past bij uw organisatie.

jaarliCentie
U kunt gebruik maken van Prognoser Plus 
middels een jaarlicentie. Een jaarabonne-
ment geldt voor een jaar vanaf het moment 
van bestelling en geeft volledig recht op: 
   gebruik van dit instrument binnen uw 

eigen organisatie;
  ontvangst van handleidingen en handige 

formulieren;
  ontvangst en informatie over nieuwe 

updates;
  hulp van de helpdesk.



/Prognoser
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verlenging
Twee maanden voor het verlopen van uw 
licentie vragen wij of u de licentie wilt ver-
lengen. Is dit het geval dan ontvangt u een 
digitale factuur.

bestellen
U kunt Prognoser Plus online bestellen. De 
kosten* voor een jaarlicentie hangen af van 
de grootte van uw organisatie:

Prognoser Plus
< 200 medewerkers € 985
 200-500 medewerkers  € 1.408
 500-1000 medewerkers € 2.534
> 1000 medewerkers € 3.801

korting en begeleiding
U ontvangt korting op de licentiekosten 
wanneer u het abonnement combineert met 
een begeleidingstraject door een van onze 
partners. 

sPeCifiCaties
Instrument :  Prognoser Plus
Programmatuur :  op basis van Excel, vanaf versie 2003. 
Beveiliging :  macro ‘beveiliging’ moet ‘laag’ of ‘gemiddeld’ staan
Netwerk :  alle leidinggevenden die werken met het instrument hebben  

toegang tot hun eigen decentrale instrument via een gezamenlijke 
netwerkschijf.

Licentie :  de licentie van dit instrument wordt periodiek gecontroleerd op 
geldigheid via internet. Uw internetbrowser moet hiervoor toestem-
ming geven.

Besturingssysteem :  Windows; door gecompliceerde macro’s draait dit instrument niet 
op Apple computers

funCties vergelijken Prognoser 
Plus

Prognoser 
Model

Prognose loonsom over nul, vijf of tien jaar ✔ ✔

Prognose leeftijdsopbouw over nul, vijf of tien jaar ✔ ✔

Prognoses na diverse beleidsmaatregelen als een 
vacaturestop, aanname van jong of juist ervaren 
personeel

✔ ✔

Vijf scenario’s op basis van krappe/ruime arbeids-
markt; meer/minder taken of vacaturestop

✔ ✔

Inzicht percentage en type inhuurkrachten ✔ ✔

Advies over uw prognoseresultaten ✔ ✔

Benchmarken met andere organisaties ✔

Vergelijking met twee ideaaltypen: een betrouwbare 
en een innovatieve organisatie

✔

Hulp bij installeren, configureren ✔
Helpdesk ✔

jaarlicentie gratis

voorwaarden
Voor het gebruik van deze instrumenten 
zijn de voorwaarden van ICT~Office van 
toepassing, deze zijn gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel Midden-Nederland 
onder nummer 30174840. Het gaat over de 
modules Algemeen, Ontwikkeling van pro-
grammatuur en Onderhoud van program-
matuur.


