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

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

/ComPetenties

een flexibele organisatie
en ComPetente mensen
oP de juiste Plek

Hoe flexibel speelt uw organisatie in op 
nieuwe ontwikkelingen? Zijn alle compe-
tenties en vakkennis die u nodig heeft in 
potentie aanwezig of ontbreekt het som-
mige teams aan de juiste vaardigheden? 
Hoe breed inzetbaar, flexibel of specia-
listisch zijn uw medewerkers? Compe-
tentieCompleet maakt zichtbaar wat de 
mogelijkheden zijn van uw personeel, en 
dus van uw organisatie.

Met CompetentieCompleet ziet u meteen 
hoe uw personeel het beste mee kan groei-
en met nieuwe ontwikkelingen, zoals een 
fusie of reorganisatie. Het instrument geeft 
een afdeling- of organisatiebreed overzicht 
(vlootschouw) van vakkennis en compe-
tenties van medewerkers. Overzichtelijke 
tabellen en grafieken maken alle informatie 
direct bruikbaar voor het management. De 
gegevens zijn ook op individueel niveau 
beschikbaar; handig bij functioneringsge-
sprekken.

CompetentieCompleet maakt gebruik van 
de HR3P-matrix voor strategische perso-
neelsplanning. Dit is een manier om de 
huidige competentie en het potentieel van 
medewerkers bepalen. Uw leidinggevenden 

vullen van iedere medewerker in hoe deze 
nu scoort qua competentie en vakinhoude-
lijke kennis en wat hij of zij in potentie kan
bereiken. Het instrument is verrassend een-
voudig in gebruik. U kunt gebruik maken 
van uw eigen competentieprofielen, defini-
ties en functieprofielen of van het woorden-
boek van Competentie Compleet

extra mogelijkheden:  
flexibiliteit en kennis borgen
Met CompetentieCompleet meet u ook een-
voudig hoe breed inzetbaar of specialistisch 
uw medewerkers zijn. Hoe lang zitten zij in 
een bepaalde functie als generalist of als 
specialist? Leidinggevenden vullen deze 
informatie in voor of tijdens functionerings-
gesprekken.

kennis borgen
Door vertrek of pensionering van mede-
werkers, loopt u het risico dat u kennis 
kwijtraakt. Daarom biedt CompetentieCom-
pleet de mogelijkheid om kennis die es-
sentieel is voor uw organisatie, te beheren. 
U registreert welke kennis belangrijk is, wie 
daarvan kennisdragers zijn en welke mede-
werkers deze kennis ook gaan leren.

toePassingen ComPetentieComPleet
•  Vlootschouw medewerkers (competen-

tie, vakkennis, flexibiliteit)
•  Functioneringsgesprekken
• Kennis borgen

kies uit vier versies
CompetentieCompleet is de meest uitge-
breide online tool uit de vierdelige compe-
tentieserie van De Crux. Ook verkrijgbaar 
zijn de eenvoudiger versies:
• CompetentieFlex; 
• Competentiescore;
• HR3P Competentiematrix.



/ComPetenties
jaarliCentie
U kunt gebruik maken van één van de
producten uit de Competentieserie middels 
een jaarlicentie. Een jaarabonnement geldt 
voor een jaar vanaf het moment van bestel-
ling 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.

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 alle versies online bestellen. De
kosten* voor een jaarlicentie hangen af van
de grootte van uw organisatie:

CompetentCompleet
< 200 medewerkers € 3.127
 200-500 medewerkers € 4.468
 500-1.000 medewerkers € 8.042
> 1.000 medewerkers € 12.063

CompetentFlex
< 200 medewerkers € 2.956
 200-500 medewerkers € 4.223
 500-1.000 medewerkers € 7.601
> 1.000 medewerkers € 11.402

Competentiescore
< 200 medewerkers € 2.438
 200-500 medewerkers € 3.482
 500-1.000 medewerkers € 6.268
> 1.000 medewerkers € 9.402

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

oPtioneel bij jaarliCentie
Support ingebruikname
Begeleiding applicatiebeheerder  
en medewerkers P&O bij installatie, 
configuratie en gebruik (2 dagdelen)
 € 1490*
Huisstijl
Kleuren, logo, foto’s en de
belangrijkste teksten van een
instrument worden aangepast
aan uw huisstijl. € 1500*
plus € 250 bij verlenging van uw licentie

*  Alle genoemde bedragen zijn exclusief 
BTW, prijswijzigingen voorbehouden.

sPeCifiCaties
Instrument : CompetentCompleet
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  
toestemming geven.

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

funCties vergelijken
HR3P  

Competentie-
matrix

Competentie- 
score

Competent-
Flex

Competentie- 
Compleet

Automatische HR3P matrix ✔ ✔ ✔ ✔
Woordenboek met compe-
tenties gebruiken en zelf 
aanpassen

✔ ✔ ✔ ✔

Afdelingsbrede vlootschouw: 
huidige en te verwachten 
scores op competenties en 
vakkennis

✔ ✔ ✔ ✔

Organisatiebrede vloot-
schouw: Huidige en te ver-
wachten scores op compe-
tentie en vakkennis

✔ ✔ ✔

Eigen competentie- en 
functieprofielen gebruiken en 
aanpassen. 

✔ ✔ ✔

Inzicht in flexibiliteit van 
medewerkers ✔ ✔
Strategische kennis inventa-
riseren en borgen ✔ ✔
Organisatiebrede 
vlootschouw: 
managementinformatie in 
grafieken en tabellen 

✔

Automatische invoer 
gegevens vanuit 
eigen personeels-
informatiesysteem

✔

Ondersteuning door 
helpdesk ✔ ✔ ✔

gratis jaarlicentie jaarlicentie jaarlicentie

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

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.


